BECA
PER A RECERCA EN INFERMERIA
La Filial del Maresme de la Fundació Acadèmia de Ciències Mèdiques i de la Salut de
Catalunya i de Balears, el Consorci Sanitari del Maresme (CSdM) i la Corporació de
Salut Maresme i la Selva (CSMS), convoquen aquesta Ajuda a la Recerca d’Infermeria
per a tots els professionals d’infermeria que treballin en centres públics o privats del
Maresme.

Data límit de presentació de candidatures: 18 d’abril de l’any natural
BASES
1. La Beca es concedirà a l’autor/a o autors/es del millor
projecte de recerca científica d’Infermeria que compleix les
bases del mateix. És tindran en compte la originalitat, el
valor de la investigació, així com les possibilitats
d’aplicació, prioritzant-se els treballs multicèntrics i/o
prospectius. En el cas d’estudis multicèntrics la direcció del
treball ha de ser fet des de la nostra comarca i es tindran
en compte la vinculació dels centres i dels investigadors al
Maresme. Els treballs hauran de ser inèdits.
2. CONCURSANTS: Podran optar a la beca tots els
professionals d’infermeria que treballin en centres públics o
privats del Maresme que estiguin vinculats a qualsevol de
les entitats convocants. La condició d’associat adjunt a la
Filial del Maresme de l’Acadèmia, amb un mínim de sis
mesos, és necessària per a l’investigador principal.
3. Els projectes de treball s’hauran de remetre per correu
electrònic en format PDF a la secretaria de la Filial
Maresme de l’Acadèmia:
f_maresme@academia.cat
indicant el premi al que es presentarà: ‘AJUT DE
RECERCA D’INFERMERIA’.
4. TERMINI: El termini de presentació finalitzarà el 18 d’abril
del curs acadèmic.
5. D O T A C I Ó : La dotació econòmica per al projecte escollit
serà de TRES MIL EUROS (3.000 €) i és indivisible,
atorgant-se el 50% de la dotació quan es comuniqui la data
d’inici del estudi, prèvia signatura del contracte, i la resta
als sis mesos, amb la presentació de la memòria de l’estat
de desenvolupament del treball. Aquest ajut és compatible
amb altres ajuts fet que es farà constar en la memòria.
6. P R E S E N T A C I Ó : Els projectes que optin a aquest Ajut,
enviaran el treball en format PDF per mail a la secretaria de
la Filial del Maresme: f_maresme@academia.cat a doble
espai lletra tipus Arial 12, marges de 2,5 cm., amb un
mínim de 10 pàgines i un màxim de 20 pàgines sense
comptar la primera; b) En la primera pàgina hi constarà el
títol, el nom de l’autor o autors, el càrrec, el lloc i centre de
treball de cada un dels autors amb l’adreça i telèfon
personal i del centre de treball del primer signant del
projecte; c) Hi hauran de constar els següents apartats:
Justificació i estat actual del tema; objectius; metodologia;
pla d’activitats; calendari de treball; aplicabilitat dels
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resultats; recursos disponibles; bibliografia; breu currículum
vitae de l’investigador principal; d) Pressupost desglossat
segons conceptes; e) S’inclourà, separat, un resum de
màxim de 2 pàgines inclòs el títol i el nom o noms dels
signants.
D E S E N V O L U P A M E N T:
el desenvolupament del
projecte haurà de tenir una durada de 12 mesos,
especificant-ne la data d’inici (màxim tres mesos des de
l’atorgament de la beca). Transcorreguts 6 mesos, s’haurà
de lliurar a la secretaria de la Filial una memòria sobre
l’estat de desenvolupament del projecte. Cas que s’hagi de
perllongar caldrà una justificació escrita adreçada al
president de la Filial que ho comunicarà als membres del
jurat per tal de prendre una decisió al respecte. Al final del
període es presentarà la memòria final amb els seus
resultats, la seva presentació pública en la Jornada de
recerca sanitària, així com una memòria de les despeses.
L’incompliment d’aquesta clàusula obliga a la devolució de
l’import de l’ajut.
J U R A T : El jurat estarà format de manera paritària a
proposta de les institucions convocants. El/la secretari/a
serà membre de la Junta de la Filial sense vot. La
composició del jurat es farà pública quinze dies abans de la
resolució presa pel mateix. Cap membre del jurat podrà
forma part de l’estudi. Els concursants, pel simple fet de
participar en la Convocatòria, renuncien a tota classe
d’acció contra el fallo del jurat, que serà inapel·lable
D I F U S I Ó : Finalitzat el projecte, per a la seva difusió oral
o escrita, els autors hauran de fer constar que el projecte
ha rebut l’Ajut de la Filial Maresme de l’Acadèmia, del
CSdM i de la CSMS.
TI T U L A R D E L P R E M I : Serà titular de l’import del
premi qui aparegui primer signant del treball
No es retornaran els projectes que no obtinguin l'ajut (ni les
còpies).
La presentació a la Convocatòria suposa la plena
acceptació per part del concursant de totes les bases que
regulen l’Ajut.
La resolució del jurat es farà pública i es comunicarà a tots
els candidats. L’ajut pot ser declarat desert.

Informació: Secretaria Filial Maresme (93) 741 77 01 De dilluns a dijous de 15:00 a 17:30 hores

