BASES CONVOCATÒRIA XXIII PREMI D’INVESTIGACIÓ EN
INFERMERIA
Els treballs hauran d’incloure:
Els treballs presentats hauran de ser estructurats amb els següents apartats:
-Investigació:
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)

Títol: lliure elecció
Resum i paraules clau
Antecedents/justificació
Objectius i hipòtesi si s’escau
Material i mètodes
Resultats
Discussió i conclusions
Bibliografia: seguint la normativa Vancouver

-Experiències:
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)

Títol: Lliure elecció
Resum i paraules clau
Antecedents/justificació
Objectius
Descripció de la intervenció (participants, intervenció, plans de cures...)
Resultats
Discussió i conclusions
Bibliografia

1- Títol: Lliure elecció
2- Objectiu: Fomentar l’hàbit de la recerca i el seu rigor metodològic i científic en
l’àmbit d’infermeria
3- Dotació: La dotació econòmica serà de 2.000 € ( DOS MIL EUROS), que es
concedirà al millor treball presentat, un segon premi de 1.000 € (MIL EUROS).
Els premis estaran sotmesos a la retenció corresponent de l’IRPF.
4- Participants: Pot participar-hi com a màxim 6 autors, la totalitat d’aquests
hauran de ser col.legiats donats d’alta al COIGi fins 6 mesos abans de la
publicació d’aquestes bases i estiguin al corrent de les seves obligacions
col.legials. Quedaran exclosos els membres que formin part del jurat.
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5- Presentació: Els treballs presentats no podran tenir una extensió superior a 10
folis, sense comptar la bibliografia i annexes. Es presentarà el treball gravat en
CD i en qualsevol versió del processador de textos word, i sis copies en paper
DIN A4, per una sola cara. Tipus de lletra Arial 10 amb interlineat 1,5. S’evitarà
sempre fer referència al lloc de treball, tant en el títol com en el text, per
assegurar al jurat l’anonimat dels seus autors. Només es podrà fer referència a
l’àmbit d’investigació (hospitalària, primària, sociosanitari...) L’incompliment
d’aquesta premissa pot comportar la desqualificació del treball.
6- Documentació: Els treballs que optin al premi, es presentaran a la seu col.legial
o be per correu certificat amb justificant de recepció al Col.legi Oficial
d’Infermeres i Infermers de Girona, Edifici Fòrum, carrer Albereda, 3-5 3er. pis,
17004-Girona. Es lliurarà el treball original i el CD dins d’un sobre tancat, on
constarà el nom i cognoms i l’adreça dels autors. Aquet sobre i sis còpies
anònimes s’hauran de presentar dins un altre sobre, que s’entregarà a la seu
col.legial. El termini de presentació finalitzarà el 30 d’octubre de 2018.
7- El Jurat: Estarà format per la Presidenta de la Junta de Govern, 1 membre de
la mateixa Junta, 1 membre expert, 1 col.legiat vinculat en l’àmbit universitari i
un membre de l’equip de l’assessoria de suport metodològic del col.legi. El Jurat
podrà declarar desert els premis, per considerar que els projectes presentats no
tenen la qualitat científica suficient.
8- Decisió del Jurat: Els concursants, pel fet e participar en la convocatòria,
renunciaran a qualsevol acció judicial o extrajudicial contra el veredicte del Jurat.
El fet de presentar el treball implica l’acceptació de les normes que s’estableixen
en aquestes bases. Per tant, el veredicte serà inapel·lable i es farà públic en la
Jornada d’Infermeria.
9- Propietat dels treballs: Els treballs premiats passaran a ser propietat del
Col.legi Oficial d’Infermeres i Infermers de Girona, que podrà utilitzar-los quan
ho consideri oportú, i estarà obligat únicament, en cas de publicació de treballs,
a fer constar el nom i cognoms de l’autor. Els autors dels treballs premiats
sol·licitaran autorització per escrit al col.legi per a la seva publicació en altres
mitjans, amb l’única obligació de notificar que han estat guardonats amb el XXII
Premi d’Investigació en Infermeria, que atorga el Col.legi Oficial d’Infermeres i
Infermers de Girona.
10 -Titular del premi: El titular del premi serà qui consti com a únic o primer
autor dels treballs.
11 -Recollida del premi: El premi serà entregat en l’acte de la Jornada
d’Infermeria. Almenys un dels autors haurà d’assistir a la Jornada. L’incompliment
d’aquesta estipulació comportarà a la pèrdua del dret de la percepció del premi.
12 -El treball ha de ser inèdit: és a dir, no es pot haver presentat a cap
jornada, congrés, simpòsiums o altres esdeveniments, ni publicat.
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