
CONCURS DE PÒSTERS I
COMUNICACIONS ORALS

Amb motiu de la reali�ació del XI Congrés d'Investigació Biomèdica (CIB 2023), que es
celebrarà els dies 8, 9 i 10 de febrer de 2023 en la Facultat de Medicina i Odontologia de la
Universitat de València, el Comitè Concursos presenta el Concurs de Pòsters i
Comunicacions Orals del XI Congrés d'Investigació Biomèdica (CIB 2023).

Aquest concurs té com a objectiu fomentar la participació dels alumnes en l'àmbit de la
investigació científica mitjançant l'exposició de pòsters i comunicacions orals que
s'hagen reali�at prèviament amb motiu acadèmic o expressament per al concurs.

La temàtica dels treballs serà l'àrea de coneixement biomèdica, i podran ser presentats
en dues modalitats:

a) Pòster
b) Comunicació oral

A continuació, s'especifiquen les BASES DEL CONCURS. S'obri des del moment de la
publicació d'aquestes bases el termini de presentació de pòsters i comunicacions orals
per al XI Congrés d'Investigació Biomèdica (CIB 2023).

NORMES COMUNES: PÒSTERS I COMUNICACIONS ORALS

1. Els pòsters i les comunicacions orals presentats a concurs podran ser reali�ats
bé individualment o bé en grup.

2. És requisit ser alumne de Grau o de Màster (no s’acceptaran estudiants
predoctorals) en qualsevol Universitat espanyola o estrangera i congressista del
CIB 2023.

3. Cada alumne podrà presentar un únic treball, ja siga en format pòster o en
format de comunicació oral, encara que podrà ser coautor de més d'un pòster i
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més d'una comunicació oral. Encara que hi haja més autors, solament pot optar
a premi l’autor que presente el pòster y/o comunicació oral. Els alumnes
seleccionats per a comunicació oral podran així mateix presentar un pòster
complementari a la seua comunicació oral, encara que aquest últim no anirà a
Concurs.

4. L'autor notificarà, si n'hi haguera, qualsevol conflicte d'interès.
5. El tema del treball estarà relacionat amb la investigació biomèdica.

S'acceptaran els següents tipus de treball:
● Treball original d'investigació.
● Revisió bibliogràfica/metaanàlisi.
● Exposició d'un cas clínic.
● Estudi demogràfic o observacional.

6. Els pòsters i les comunicacions orals seran avaluats basant-se en els següents
criteris:

● Rellevància i originalitat.
● Metodologia i qualitat científica.
● Síntesi i claredat.
● Aparença.
● Exposició i defensa del treball.

7. Els tres millors pòsters presentats per alumnes de Grau rebran premi. Les tres
millors comunicacions orals reali�ades per alumnes de Grau rebran premi.

8. Els alumnes de Màster no optaran als premis anteriors. Hi haurà un premi
especial en totes dues modalitats (pòster i comunicació oral) per als treballs
presentats per aquests alumnes.

9. L'exposició oral dels treballs podrà reali�ar-se indistintament en castellà, en
català o en anglès. En la presentació en format .pdf o .ppt també es podrà
utili�ar el castellà, l'anglès o el català.

PRESENTACIÓ DE PÒSTERS

1. El pòster haurà d'incloure:
● Títol.
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● Autors.
● Introducció.
● Material i mètodes.
● Resultats.
● Conclusions/discussió.
● Bibliografia més rellevant.
● Gràfiques i figures (si escau).

2. S’imprimiran els pòsters en tamany A1, puguent utili�ar qualsevol tècnica.
S'entregarà en format .pdf al Comitè Científic a través del correu electrònic
(concursos@cibvalencia.com) al menys un dia abans de l’inici del congrés.

3. És obligatori que els autors incloguen en el seu pòster el logotip del XI Congrés
d'Investigació Biomèdica (CIB 2023), així com les dates de celebració de
l'esdeveniment.

4. Tots els treballs presentats seran exposats al Hall de la Facultat de Medicina
durant els tres dies de duració del Congrés. Els pòsters es retiraran el divendres
11 de febrer al finali�ar la Clausura oficial del Congrés.

5. Es demanarà als autors que presenten breument el seu pòster el dimecres o el
dijous. S’informarà als ponents del dia i l’hora de la seua exposició amb
suficient antelació. El temps recomanat es de 7 minuts d’exposició i 3 minuts
de preguntes del públic. L’excés de temps serà penali�at pel Jurat. Es
recomana també la presència durant els intermedis la resta de dies del Congrés
amb la finalitat de comentar o explicar de nou el treball al públic present.

PRESENTACIÓ DE COMUNICACIONS ORALS

1. Les comunicacions orals hauran d'incloure:
1. Títol.
2. Autors.
3. Introducció.
4. Material i mètodes.
5. Resultats.

Comité de Concursos del CIB 2023 concursos@cibvalencia.com



6. Conclusions/discussió.
7. Bibliografia.

2. La presentació oral haurà de basar-se en una presentació en format .ppt o .pdf,
que haurà de ser entregada al Comitè Científic per correu electrònic
(concursos@cibvalencia.com) almenys un dia abans de l'inici del congrés.

3. És obligatori que els autors incloguen en la primera diapositiva el logotip del XI
Congrés d'Investigació Biomèdica (CIB 2023), així com les dates de celebració de
l'esdeveniment.

4. La sala estarà equipada amb un ordenador amb el sistema operatiu Windows,
els programes Adobe Acrobat Reader i Microsoft Office 2010, projector i
passador de diapositives.

5. La presentació haurà d'ajustar-se a un temps màxim de 10 minuts d'exposició i
5 minuts de preguntes del públic. L'excés de temps serà penali�at pel Jurat.
S'informarà als ponents del dia i l'hora de la seua exposició amb suficient
antelació.

6. El treball serà presentat en un primer torn, paral·lel al desenvolupament del
congrés, que servirà de classificatòria per al torn final. En aquest últim, inclòs
en l’horari, es deurà presentar de nou per a optar als premis descrits.

ENVIAMENT DE RESUMS (ABSTRACTS)

És necessari que els autors dels treballs, tant en format pòster com en format de
comunicació oral, envien un resum (abstract) al Comitè Científic, abans del 1 de febrer
de 2023, emprant la plantilla que es troba en la nostra web i en format .doc, a la
següent adreça de correu electrònic:

concursos@cibvalencia.com

Els autors hauran d'indicar si tenen preferència per un format de presentació o un altre
(pòster o comunicació oral).
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El Comitè Organi�ador avaluarà els resums i decidirà quins són acceptats, en funció
de la seua qualitat científica. També s'encarregarà de decidir quins treballs es
presentaran en format de comunicació oral i quina treballs ho faran en format de
pòster. En cas de dubte es contactarà amb el Jurat Científic perquè prenga l'última
decisió. El Comitè Científic comunicarà als autors la decisió i, si escau, la convenència
de reali�ar la presentació en un format distint al seleccionat pels autors una vegada
enviat l’abstract.

El resum haurà de complir els requisits següents:

1. Extensió global: 500 paraules com a màxim (excloent títol, autors i bibliografia), amb
interlineat senzill, i marges superior i inferior de 2,5 cm, i dret i esquerre de 3 cm.

2. Títol: lletra Times New Roman grandària 12, centrat, en majúscules, negreta i subratllat.
3. Autors: nom dels autors en format Vancouver, en lletra Times New Roman grandària

10, en cursiva, i justificat a l'esquerra. Indicar també la institució o facultat de
procedència, en la línia inferior, amb el mateix format.

4. Cos del resum: els epígrafs, en lletra Times New Roman grandària 10, majúscula,
negreta i justificats a l'esquerra; la resta, en lletra Times New Roman grandària 10, i
paràgraf justificat.
● Introducció/objectius: descriure breument el plantejament del problema i la

justificació del treball.
● Materials i mètodes: explicar la metodologia i el tipus de treball, així com els test

estadístics usats (si escau).
● Resultats: descriure els resultats obtinguts en l'estudi.
● Conclusions/discussió: relació del treball amb la bibliografia prèvia, discussió dels

resultats obtinguts, rellevància de l'estudi, destacar el més important.
5. Bibliografia: en format APA, incloure fins a quatre referències bibliogràfiques.

Els autors disposaran d'una plantilla en format .doc amb formularis en la pàgina web
del Congrés (www.cibvalencia.es), que podran descarregar i emplenar per a facilitar
que es complisquen els requeriments de format del text.
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JURAT CIENTÍFIC

El Jurat es compondrà per Membres dels Departaments i de les Seccions
Departamentals següents: Fisiologia; Bioquímica i Biologia Molecular; Farmacologia;
Microbiologia; Patologia; Anatomia i Embriologia Humana; Medicina Preventiva i Salut
Pública i Medicina Legal; Medicina; Cirurgia; Estomatologia; Història de la Ciència i
Documentació; Pediatria, Obstetrícia i Ginecologia; i Estadística i Investigació Operativa, o per
professors/investigadors delegats per aquests, i sempre subjecte a l'acceptació per part
d'aquests. La composició definitiva dels membres del Jurat es farà pública a través de
la web abans de la data de finali�ació d'inscripcions.

● S'establirà la figura del President del Jurat.
● Les decisions del Jurat seran inapel·lables.
● En cas de qualsevol imprevist no establert en les bases del concurs, el President

del Jurat tindrà la potestat per a resoldre'l.
● Els membres del Jurat que puguen tindre algun conflicte d'interessos amb qualsevol

dels ponents no estaran capacitats per a avaluar-lo. Es buscarà activament el conflicte
d'interessos mitjançant un qüestionari. Així mateix, si es trobara durant l'avaluació
dels treballs que existeix conflicte d'interessos entre algun participant i algun membre
del jurat, el Comitè Organi�ador del X Congrés d'Investigació Biomèdica es reserva el
dret a eliminar la qualificació que hi haja/n atorgat aquest/s component/s del jurat.

● La decisió del Jurat es farà pública en la Cerimònia de Clausura l’11 de febrer i
també es publicarà en la web.

El Jurat valorarà els pòsters i les presentacions mitjançant un formulari
estandardi�at, que valorarà sobre deu punts el treball presentat, segons els criteris
especificats. Les puntuacions més altes obtindran els premis corresponents. En cas
d'empat, per a establir al guanyador del primer premi, el Jurat votarà els pòsters o
comunicacions orals en conflicte. En cas de nou empat, decidirà el vot de qualitat del
President del Jurat.

PREMIS
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Es concediran tres premis a les millors presentacions orals i tres premis als millors
pòsters corresponents a estudiants de Grau; més un premi especial en totes dues
modalitats per a alumnes de Màster, així com un accèssit als millors treballs elegits
pel públic tant en el cas de comunicacions orals (del torn amb els finalistes) com de
pòsters (independentment de la categoria grau/màster).

AVÍS: ELS PREMIS DEFINITIUS D'ENGUANY ESTAN ENCARA PER CONCRETAR,
PERÒ S'INDIQUEN ELS ENTREGATS L'any passat FINS A LA SEUA
ACTUALITZACIÓ. EL VALOR DELS MATEIXOS SERÀ IGUAL O SUPERIOR, EN
CAP CAS INFERIOR.
Els premis als que opten els participants son els següents:

Categoria Grau

Concurs de comunicacions orals:

-1er: 250€, de l´Institut d´Investigació Sanitaria (INCLIVA), a més d´un kit de
merchandising de Diariodeunacientifica i merchandising del CIB.

-2on: 100€, de la Fundació Investigació Hospital General Universitari i de la Ciutat de
les Arts i les Ciències, a més de dos entrades al museu de la Ciutat de les Arts i les
Ciències i merchandising del CIB.

-3er: 50€, de la Fundació Investigació Hospital General Universitari, a més d´un kit de
merchandising del CIB.

Concurs de pòsters:

-1er: 150€, de la Fundació Investigació Hospital General Universitari, a més d´un kit de
merchandising de Diariodeunacientifica i merchandising del CIB.

-2on: 75€, de la Fundació Investigació Hospital General Universitari i de la Ciutat de
les Arts i les Ciències, a més de dos entrades a l´Hemisfèric en la Ciutat de les Arts i les
Ciències i merchandising del CIB.

-3er: 25€, de la Fundació Investigació Hospital General Universitari, a més de
merchandising del CIB.
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Categoria Màster

Concurs de comunicacions orals:

-250€ com a premi especial en la categoria de Màster, patrocinat per la Fundació per al
Foment de la Investigació Sanitària i Biomèdica de la Comunitat Valenciana (FISABIO),
a més d´un kit de merchandising de Diariodeunacientifica i merchandising del CIB.

Concurso de pòsters:

-150€ com a premi especial en la categoria de Màster, patrocinat per la Fundació
Investigació Hospital General Universitari, a més d´un kit de merchandising de
Diariodeunacientifica i merchandising del CIB.

La resolució del Jurat i el lliurament de premis tindran lloc l'últim dia del Congrés, el
dia 10 de febrer de 2023, en l'acte de Lliurament de Premis. Es recomana disponibilitat
per a rebre el premi de manera presencial.

Els membres del Comitè Organi�ador no podran optar en cap cas als premis atorgats pel
Jurat, ni en el format de pòster ni en el format de comunicació oral.

En cas que hi haja algun problema amb el patrocini dels premis el Comitè Organi�ador es
reserva el dret de modificar les bases i anul·lar el premi. A més, pot no lliurar-se algun premi o
premis si es considera que els treballs no assoleixen la suficient qualitat.

ACCEPTACIÓ DE LES BASES

a) Qualsevol participant, pel fet de ser-ho, accepta totes les bases d'aquesta
convocatòria.

b) L'incompliment d'alguna de les normes podrà ser motiu de la no acceptació del
treball.

INFORMACIÓ IMPORTANT
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● Inici del termini d'enviament de resums (abstracts): des
del moment de la publicació d'aquesta convocatòria.

● Finali�ació del termini d'enviament de resums
(abstracts): 1 de febrer de 2023 (fins a les 23:59h).

● Lliurament dels pòsters en físic: fins el 8 de febrer de
2023 (abans de les 10:00h).

● Lliurament de la presentació oral (en format .ppt): fins
al dia 7 de febrer de 2023 (fins a les 23:59h), per correu
electrònic.

● Lliurament de premis: 10 de febrer de 2023, en l'acte de
Lliurament de Premis.

Qualsevol dubte o suggeriment pot ser consultada amb el Comitè Concursos en la
següent adreça de correu electrònic: concursos@cibvalencia.com

Aprovat pel Comitè Científic i pel Comitè Organi�ador del X Congrés d'Investigació
Biomèdica, a València, a 6 de Octubre de 2022.
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