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BASES PREMI 2014

La Comissió de Recerca convoca el vuitè premi d’Investigació Sanitària dins l’àmbit de les ciències de 
la salut que facin referència a les línies obertes en la nostra empresa.

BASES 

1.- Poden optar als premis tots els treballadors de GSS  i especialistes en formació en la seva 
categoria, de forma individual o col·lectiva. Es recomanable que el nombre de sotasignants no sigui 
superior a sis. El primer sotasignant haurà de ser un titulat superior/mig que treballi a GSS, que porti 
com a mínim un any d’antiguitat en l’empresa, o un metge resident. 

TEMÀTICA

2- El treball pot fer referència a qualsevol camp d’actuació dins del món de la sanitat: assistència
hospitalària, assistència especialitzada, salut mental, primària, especialitats, docència, gestió... 
Havent-se pogut realitzar en l’últim any i presentat en altres fòrums nacionals i internacionals. 

3- Per poder optar al premi els treballs podran presentar-se tant en llengua catalana o castellana. 

Tindrà especial consideració: interès científic i innovador, el contingut, el valor de la investigació i 
les possibilitats d’aplicació; així com la seva publicació en revistes d’alt factor d’impacte.

PRESENTACIÓ

S’ha de presentar un resum del treball que ha de tenir una extensió màxima de 250 paraules en 
DIN- A4 a doble espai. El contingut ha d’estar estructurat i dividir-se en quatre apartats: fonament i 
objectiu, pacients o material i mètode, resultats i conclusions. En cadascú d’ells s’han d’escriure, 
respectivament, el problema motiu de la investigació, la manera de portar-la a terme, els resultats 
més destacats i les conclusions que es deriven dels resultats. No s’acceptarà cap text que no 
compleixi aquest format. 

Les referències que indiquin els autors: noms, cognoms, servei al que pertanyen, telèfon, correu 
electrònic i congrés on s’ha presentat el treball, han d’anar en un foli diferent a la resta del text. 
Tots els treballs opten a presentar-se com a comunicació oral.

Els autors hauran de descriure qualsevol relació financera que tinguin i que pogués donar lloc a un 
conflicte d’interessos en relació a l’estudi publicat.

JURAT

El jurat estarà composats pel comitè científic de les jornades, composat per 5 membres de la 
comissió de recerca.   

- En el cas de que algun membre del jurat presenti algun treball o consti com  a col·laborador cedirà
el seu lloc a un altre membre escollit per la resta dels membres del jurat 

-El jurat podrà declarar desert algun dels premis convocats. La decisió del jurat serà inapel·lable. 

-La participació en el premi implica l’ acceptació d’ aquestes bases.

LLOC DE PRESENTACIÓ I TERMINI 

- Els treballs hauran d’enviar-se a la direcció d’email recerca@gss.scs.es fins el dia 5 de maig del 
2014 a les 15 hores.

LLIURAMENT DE PREMIS

El lliurament dels premis tindrà lloc en l’acte de cloenda de les jornades. 

Els treballs premiats seran publicats en la memòria de Recerca de GSS - Hospital de Santa Maria.

DOTACIÓ
5- S’ estableix un premi de 300 euros a la millor comunicació oral pertanyents al grup laboral 1 i 2.  

11:45 h      Inauguració

12:00 h      Sessió Magistral

13:00         Presentacions orals

14:30 h      Entrega de premis

A càrrec de la Sra. Carmen Fuentelsaz Gallego, 

responsable de recerca en infermeria de l’Hospital Vall

de Hebrón i membre de INVESTEN.


