
El text del correu electrònic ha de incloure el 
nom del projecte, el pseudònim de l’equip o el 
nom del participant individual i, en el cas dels 
equips, el nom i el correu electrònic de tots els 
participants.

1.   PRESENTACIÓ POWER POINT

Presentació en Power Point de un resum de la idea de 
negoci que es proposa.

La primera diapositiva ha d’identificar el títol de la pro-
posta i la persona o el grup que la presenta. Si és un grup, 
demanem que es personalitzi amb un pseudònim que 
identifiqui a tot el grup de professionals.

Llistat de participants a l’equip ( si es tracta de un grup) 
amb el correu electrònic de contacte amb tots els mem-
bres.

Format:
- Un màxim de 16 dispositives
- Tamany de lletra mínim: 28

2.   TEXT EN WORD

El text ha de resumir en pocs fulls la idea i argumentar 
la importància que pot tenir solucionar el problema que 
abordem. El problema pot tenir importància des de molts 
punts de vista (epidemiològic, de impacte sobre la salut 
de determinats pacients, organitzatiu, econòmic, per al 
sistema sanitari, etc).

A més, el text ha de identificar de forma creïble el bene-
fici econòmic que la idea pot comportar. Aquest benefici 
pot ser situat en dos plànols:

- Una idea de negoci que comporti beneficis econò-
mics per als impulsors de la tecnologia segons el 
model de negoci explicat en el text.
- Una reducció de la despesa significativa en 
l’atenció a les situacions clíniques o organitzatives 
que proposem.

Un desenvolupament de la idea proposada amb detall 
suficient com per a que d’altres persones puguin captar 
l’essència i la importància de la solució aportada. Els de-
talls tècnics molt específics o complexes no han de ser 
desenvolupats en aquest escrit, encara que ha de quedar 

constància de la capacitat del grup per tal de implementar 
la solució tècnica amb els suports necessaris.

És important identificar les solucions que actualment 
estan vigents per a donar resposta al problema que es 
pretén abordar i quines son les seves limitacions o els 
seus problemes.

Comparativament, la solució aportada, ha de represen-
tar una millora quantificable sobre la situació actual.

GUIÓ

1. Nom del Projecte
2. Pseudònim de l’equip o nom de l’autor
3. Participants de l’equip ( nom i correu elec  
trònic)
4. Introducció 

- Problema que s’aborda
- Importància del problema
- Visió general de la idea que s’aporta

5. La idea
6. Alternatives al mercat

- D’altres solucions
- Limitacions
- Millores proposades
- Quantificació del benefici d’aquestes millores en 
termes clínics, econòmics o de temps...

Format:

Un màxim de 4 pàgines
Tipus de lletra: Arial
Tamany de lletra: 11
Interliniat multiple: 11
Títols: Arial 16

GUIA PER A L’ELABORACIÓ DE LA DOCUMENTACIÓ A PRESENTAR


