BARCELONA , NOVEMBRE DE 2011

16è PREMI ASSOCIACIÓ

L’ASSOCIACIÓ D’EXALUMNES DE

L’Escola Universitària
d’Infermeres Santa Madrona
BASES

CONVOCA
16è PREMI ASSOCIACIÓ

1. El premi Associació té caràcter honorífic i vol donar reconeixement a
aquells professionals que s’hagin distinguit, pel seu
desenvolupament personal, professional i social, per l’atenció als
nous problemes i inquietuds relacionades amb la ciència infermera.
2. La proposta de la persona elegida com a candidat/a la pot presentar
qualsevol associat/ada a la Junta Directiva mitjançant la presentació
d’un currículum del candidat o candidata i d’una breu exposició dels
mèrits que justifiquin la seva candidatura. Es poden adjuntar
signatures recolzant la proposta.
3. El termini de presentació de les propostes finalitza el 29 de febrer de
2012. Les peticions hauran de portar també les dades de la persona
que presenta la candidatura.
4. La concessió de guardó es farà per votació dels membres de la
Junta en el transcurs d’una reunió extraordinària i després d’haver
valorat les propostes.
5. La decisió presa i el lliurament del guardó és farà en el transcurs del
tradicional sopar de Santa Madrona.
6. El premi es podrà declarar desert.

31è PREMI “MONTSERRAT PORTA” (200€)
40è PREMI “SANTA MADRONA” (300€)
Com ja és tradició l’Associació d’Exalumnes convoca els premis ”Associació”, “Montserrat
Porta” i “Santa Madrona”. Una vegada més volem impulsar la recerca infermera, amb la
finalitat d’innovar en el desenvolupament de pràctiques reflexives basades en resultats de
recerca.
El nostre objectiu és millorar la pràctica professional, per tal d’oferir un servei de qualitat
en el marc d’uns valors humanistes i alhora potenciar l’avenç de les ciències infermeres.
• Les propostes s’han de fer arribar a la seu de l’Associació, C/ Claramunt , 4 08039 de
Barcelona.
• Cal que consti clarament, indicat en el sobre el premi al que s’opta.
• Els veredictes es faran públics en el transcurs del tradicional Sopar de Santa Madrona el
15 de març de 2012.
• La participació en les convocatòries implica la total acceptació de les bases.

ASSOCIACIÓ D’EXALUMNES DE L’ESCOLA UNIVERSITÀRIA
D’INFERMERES SANTA MADRONA
Carrer Claramunt nº 4, 08039 Barcelona. Metro L9, parada Bon Pastor
645046435
santamadronaexa@hotmail.com

Col·labora:

sgsolucions
solucions en gestió sanitària

31è PREMI “MONTSERRAT PORTA” (200€)

BASES
1. Poden optar al Premi “Montserrat Porta” tots els estudiants del Grau
d’Infermeria.
2. La temàtica haurà d’estar inclosa en una de les segünts línies:
• Propostes d’innovació en la pràctica assistencial.
• Estudis qualitatius al costat de persones que viuen situacions de salut.
• Experiències viscudes a les pràctiques. De la teoria a la pràctica. Propostes
de millora

BARCELONA
, NOVEMBRE DE 2011
40è PREMI “SANTA MADRONA”
(300€)

BASES
1. Poden optar al Premi “Santa Madrona” tots els professionals Infermers.
2. La temàtica serà lliure, oberta a qualsevol aspecte de les Ciències
Infermeres. Es valoraran entre d’altres els segúents aspectes: Presentació,
originalitat, innovació, interès científic, professional i/o comunitari, marc
teòric, metodologia, resultats, conclusions i propostes.

3. Els treballs presentats han de ser individuals i inèdits i tindran una extensió
mínima de 10 fulls i màxima de 50, en pàgines estàndard A4, de 30 línies
de 65 caràcters, inclosos taules, figures i annexos.

3. Els treballs presentats podran ser individuals o en equip; hauran de ser
inèdits i tindran una extensió mínima de 20 fulls i màxima de 50, en pàgines
estàndard A4, de 30 línies de 65 caràcters, inclosos taules, figures i
annexos. En cas de sobrepassar les 40 pàgines caldrà adjuntar una
abstrac de 10 línies.

4. De cada treball se’n presentarà un original i dues còpies, acompanyats del
corresponent suport informàtic.

4. De cada treball se’n presentarà un original i dues còpies, acompanyats del
corresponent suport informàtic.

5. Els treballs seran signats amb el pseudònim i hauran d’anar acompanyats
d’un sobre tancat, a l’exterior del qual hi figurarà dit pseudònim i el títol de
treball presentat. Dins del sobre hi constarà el nom, cognoms, adreça,
fotocòpia del NIF i escola on cursa els estudis el/la concursant. Aquest
sobre només serà obert, en cas de ser premiat, en el moment de fer-se
públic el veredicte del jurat.

5. Els treballs seran signats amb el pseudònim i hauran d’anar acompanyats
d’un sobre tancat, a l’exterior del qual hi figurarà dit pseudònim i el títol de
treball presentat. Dins del sobre hi constarà el nom, cognoms, adreça,
fotocòpia del NIF i lloc de treball on exerceix el/la concursant. Aquest
sobre només serà obert, en cas de ser premiat, en el moment de fer-se
públic el veredicte del jurat.

6. Els treballs que no resultin premiats podran ser recollits, prèvia identificació
de l’autor, fins al 30 d’abril de 2012. Passat aquest termini seran destruïts
mentenint-ne l’anonimat i no n’acceptarà cap mena de correspondència.

6. Els treballs que no resultin premiats podran ser recollits, prèvia identificació
de l’autor, fins al 30 d’abril de 2012. Passat aquest termini seran destruïts
mentenint-ne l’anonimat i no n’acceptarà cap mena de correspondència.

7. El jurat estarà format per la Junta de l’actual Associació.

7. El jurat serà multidisciplinari, encara que format bàsicament per
professionals infermers.

8. El premi es podrà declarar desert.
9. El termini de presentació de les propostes finalitza el 29 de febrer de 2012.

8. El jurat no considerarà cap treball que no tingui un contingut específic
infermer, o que no s’ajusti a les bases establertes.
9. El premi es podrà declarar desert.
10. El termini de presentació de les propostes finalitza el 29 de febrer de 2012.

