
 

 
 
 

Amb més de 2.000 assistents i 900 pòsters en la darrera edició, la jornada anual del Pla de 
salut s’ha consolidat com una de les dates més participatives del sector salut. Sota el 
principi de rendiment de comptes i transparència, es presenten anualment els resultats 
que demostren que el Pla de Salut és un instrument per a la millora de la salut dels 
ciutadans  i els serveis.  
Una any més es realitza una convocatòria de pòsters sobre experiències que tenen relació 
amb els projectes del Pla de salut. Durant la 5a Jornada es donarà visibilitat i 
reconeixement als pòsters rebuts per tal de donar-los a conèixer i fomentar l’intercanvi 
de coneixement entre professionals del sector i l’Administració. 
 
Bases de la convocatòria 2015 

- Les experiències han d’estar vigents i amb activitats realitzades durant l’any 2015. No 
s’acceptaran experiències que no s’hagin iniciat o estiguin en fase de disseny.  

- Es poden tornar a enviar experiències presentades en anteriors jornades del Pla de salut, 
sempre que hi hagi nous resultats o activitats realitzades durant el 2015.  

- El Departament de Salut atorgarà 5 premis a les millors experiències i es donarà un 
reconeixement a les experiències més destacades. 

- L’organització de la jornada es fa càrrec de la  impressió dels pòsters acceptats i el seu 
transport a la seu de la jornada on estaran exposats.  

- En cas que la organització de la jornada valori la presentació oral d’alguna experiència, es 
posarà en contacte prèviament amb els autors. 

- Al finalitzar la jornada, els autors poden emportar-se els seus pòsters. 
- Tota la informació quedarà visible a la web del Departament de Salut i es plantejarà la 

gravació de vídeos i la publicació d’articles. 
- Posteriorment a la jornada, els autors rebran un certificat acreditatiu conforme han 

presentat un pòster. 
- No és obligatòria l’assistència dels autors del pòster a la jornada per rebre un certificat de 

presentació.  
- Dies després de la jornada, el Departament de Salut realitzarà sessions temàtiques sobre 

experiències concretes que s’hagin presentat.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Convocatòria 2015 de pòsters per a la 

5a Jornada del Pla de salut  

Dates clau: 
15 d’octubre - Obertura de la convocatòria 
15 de novembre -  Data límit per enviar els pòsters 
23 de novembre – Data límit de resposta d’acceptació 
27 de novembre  - Notificació dels finalistes 
Desembre - gener -  Celebració de la jornada 
Gener 2016  - Enviament de certificats 



 

 
 
 
 
De les experiències presentades es valorarà: 

 Metodologia i  avaluació de resultats.  

 Implicació i sinergies dels diferents agents implicats. 

 Continuïtat i sostenibilitat del projecte per als propers anys.  

 Canvis que ha aportat sobre la salut i qualitat de vida del pacient. 
 
 
Instruccions per a la participació: 

1. Per poder participar cal enviar el resum de l’experiència i el pòster únicament a través del 
formulari disponible a http://experienciespladesalut.canalsalut.cat abans del 15 de 
novembre a les 23.59h. No s’acceptaran pòsters enviats per correu electrònic.  

2. A l’aplicatiu cal identificar-se com a usuari. Si vas participar l’any anterior i no recordes la 
teva contrasenya pots regenerar una de nova i la rebràs al teu correu electrònic.  

3. Envia el resum i el pòster accedint a l’apartat “Registra una nova experiència”. Cal 
respondre tots els camps obligatoris i respectar l’extensió màxima de paraules.  

4. El pòsters s’han de fer amb la plantilla dissenyada per la jornada disponible a web de la 
jornada.  L’arxiu ha de ser en format pdf i no pot superar la mida de 10mb. 

5. Si es vol enviar una experiència presentada en anteriors  jornades del Pla de salut, cal 
accedir a l’apartat “Les meves experiències” i modificar els camps del formulari.   

6. Abans del 23 de novembre rebràs la resposta d’acceptació del pòster per correu 
electrònic. 

7. El 30 de novembre es notificaran les experiències finalistes que opten a premi. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Més informació a http://jornadapladesalut.canalsalut.cat o oficinapladesalut@gencat.cat  
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Accés a la plantilla del pòster 
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