BASES DELS PREMIS D’INVESTIGACIÓ DE LA 36 EDICIÓ

DEL DIA

INTERNACIONAL DE LA INFERMERA
El Col•legi Oficial d’Infermeria de les Illes Balears celebra el 36 Edició del dia Internacional de
la Infermera, on es lliuraran els premis als millors treballs de recerca infermera.

La dotació dels premis de recerca serà de:

- Primer premi: 1000€
- Segon premi: 500€
- Tercer premi: 300€

Sobre els tipus de treballs que poden optar al premi:

1. Podran optar als premis de Recerca d'Infermeria 2018, tots els treballs originals i inèdits,
que el seu contingut no hagi estat publicat total ni parcialment en cap mitjà científic o
divulgatiu, que versin sobre l'exercici professional de la Infermeria en qualsevol de les
seves funcions: assistencial, docent, gestora i investigadora.
2. No podran ser presentats a l’edició projectes o estudis de Recerca que prèviament hagin
estat subvencionats o becats pel Coiba i/o rebut finançament per part de qualsevol altra
entitat amb anterioritat a l’edició.
3.

No s'admetran treballs de recerca enviats per correu electrònic o correu postal.

Sobre els criteris d'avaluació:

4. Es valoraran: l'interès científic del contingut, l'originalitat, la correcta utilització de la
metodologia, el rigor científic i la possibilitat de la transferència a la pràctica del treball de
recerca.
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Sobre els investigadors:

5. Podran presentar treball de recerca, qualsevol infermera o infermer que hagi estat
col·legiat en el Coiba, com a mínim, durant els últims 6 mesos i estar al corrent de les
quotes col·legials.
6. Els treballs es poden presentar de forma individual o en grup. En cas que el treball sigui
presentat en grup, l'autor principal ha de complir els criteris abans detallats.
7. Una mateixa persona no pot presentar més d'un treball de recerca a l’edició, ni com a
autor principal, ni com a col·laborador.
8. Cap membre de la Junta de Govern del Coiba, podrà presentar treballs de recerca en
aquesta convocatòria.

Sobre l'estructura del treball de recerca:

9. Els treballs de recerca han de presentar la següent estructura:
− Portada, on aparegui únicament el títol del treball.
− Índex.
− Resum, amb una extensió màxima de 250 paraules.
− Paraules clau.
− Introducció.
− Objectius.
− Material i mètodes.
− Resultats.
− Discussió.
− Conclusions.
− Bibliografia.
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10. L'extensió màxima del treball de recerca serà de 18 pàgines, excloent portada, índex,
resum i annexes. Gràfics, figures i tables han d’anar als annexes.
11. El tipus de lletra serà el “Arial”, grandària 12, interlineat 1,5, tabulació 2.5 cm. (dreta,
esquerra, superior i inferior), alineació esquerra, pàgines numerades.

Sobre la identitat dels autors i la presentació del treball:

12. Per preservar l'anonimat del treball de recerca, en el contingut del treball no s'ha de fer
referència a cap dada personal, noms de llocs, persones i/o Institucions de qualsevol
naturalesa que permetin identificar l'autoria del treball. En cas contrari, quedaran
automàticament exclosos de l’edició.
13. Els treballs de recerca s'han de presentar dins d'un sobre tancat on consti el títol del
treball. Dins del sobre s'inclouran:
− Una còpia del treball en format paper enquadernat amb espiral.
− Una còpia en format PDF i en suport CD, pendrive o similar.
− I un sobre petit tancat amb els noms de l'/s autor/s del treball, el seu correu
electrònic, adreça postal i telèfon de contacte, i declaració jurada de l'/s autor/s del
treball, que aquest és original i inèdit, total o parcialment i no ha estat publicat, ni
presentat a congressos o altres premis.

Sobre els terminis de presentació i la resolució del premi:

14. El període d'admissió de treballs de recerca finalitzarà el dia 20 d'abril de 2018, a les seus
dels Col·legis d'Infermeria de Mallorca, Menorca i Eivissa.
15. El jurat de la 36 Edició del Premi d’Investigació de les Illes Balears, serà designat per la
Junta de Govern del Coiba.
16. El veredicte del jurat de l’edició, serà inapel·lable i es donarà a conèixer el 11 de maig de
2018, durant la cerimònia de la Celebració del Dia Internacional de la Infermera.
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S'aconsella la presència en aquesta cerimònia de, almenys, un representant de cada
treball presentat.
17. L'incompliment d'aquestes bases, implica l'exclusió del treball dels premis de recerca de
l’edició. En cas d'incompliment greu, el Coiba es reserva el dret per limitar l'accés de
l'autor/s a futures convocatòries.
18. La participació en la 36 Edició del Premi d’Investigació de les Illes Balears, implica
l'acceptació de les bases.

Direccions on s’han de presentar els treballs de recerca:
- Seu Coiba Palma, C/ Almirante Gravina, 1 - 07014 - Palma de MallorcaTels: 971 46 06 12 ó 971 46 27 28
- Seu Coiba Eivissa, C/ Abad y Lasierra, 2 Pral. Of. 10 - 07800 - EivissaTel: 971 39 80 10
- Seu Coiba Menorca, Camí de Ses Vinyes, 130 - 07703 - MaóTel: 971 35 62 02
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