
 VI EDICIÓ PREMIS SCBI TENIM TALENT PER A JOVES INFERMERES 

 DATA :  Dijous 4 de Maig 
 Hora:  18:00 hores 

 Lloc: Auditori Acadèmia de Ciències Mèdiques i de la Salut de Catalunya. 

 Els  Premis  #TenimTalent  volen  reconèixer  a  joves  infermeres  i  infermers  amb  talent, 

 capacitat,  aptituds  i  actituds  especials,  joves  professionals  amb  carisma  que  tenen  un  alt 

 impacte dins la seva àrea d’expertesa i futur professional. 

 Aquest  premi  s’atorga  a  joves  talents  infermers  de  Catalunya  amb  projecció  de  futur  dins  de 
 la  disciplina.  Els  candidats  i  candidates  han  d’haver  nascut  entre  els  anys  1988  -  2001  (Cal 
 tenir com a molt 35 anys en el moment de presentar la candidatura). 

 Proposem atorgar 10 premis en 10 categories diferents. Aquestes categories són: 

 1.  Jove Talent: Gestió 

 2.  Jove Talent: Recerca 

 3.  Jove Talent: Atenció Primària i Comunitària 

 4.  Jove Talent: Atenció Hospitalària 

 5.  Jove Talent: Atenció Sociosanitària 

 6.  Jove Talent: Innovació i Emprenedoria 

 7.  Jove Talent: Docència 

 8.  Jove Talent: Activista 

 9.  Jove Talent: Estudiant 

 10.  Jove Talent: SCBI 

 CATEGORIES: 

 1.  Jove Talent: Gestió 

 Aquest  premi  reconeix  i  premia  les  infermeres  gestores  o  líders  on  la  seva  contribució  actual 

 està  canviant  la  manera  de  gestionar  serveis  infermers.  El  jurat  està  buscant  nominacions  de 

 infermeres  joves  dedicades  a  la  gestió  de  serveis  infermers  que  estan  canviant  i  innovant  en 

 el lideratge infermer. 
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 2.  Jove Talent: Recerca 

 Aquest  premi  cerca  premiar  infermeres  joves  que  estiguin  vinculades  a  activitats  i  grups  de 
 recerca, sigui quin sigui l’àmbit en el que desenvolupen la seva activitat professional. 

 3.  Jove Talent: Atenció Primària i Comunitària 

 Aquest  premi  està  obert  a  infermeres  dedicades  a  l’Atenció  Primària  de  salut  que  treballen 

 en  entorns  comunitaris,  com  ara  centres  d’atenció  primària,  departaments  de  salut  pública  i 

 escoles d’educació primària o secundària. 

 4.  Jove Talent: Atenció Hospitalària 

 Aquest  premi  està  obert  a  infermeres  que  treballen  en  entorns  hospitalaris  sense  descartar 

 qualsevol  àrea  d’especialització.  El  jurat  està  buscant  nominacions  de  infermeres  joves 

 dedicades a l’atenció hospitalària. 

 5.  Jove Talent: Atenció Sociosanitària 

 Aquest  premi  està  obert  a  infermeres  dedicades  a  l’atenció  sociosanitària  que  treballen  en 

 entorns  sociosanitaris,  com  ara  residències  geriàtriques,  unitats  de  convalescència  i  llarga 

 estada. 

 6.  Jove Talent: Innovació i Emprenedoria 

 Aquest  premi  està  dedicat  a  infermeres  que  han  destacat  per  la  seva  contribució  en  el  món 
 de  l’emprenedoria  o  que  han  iniciat  projectes  innovadors  dins  de  qualsevol  àrea  que 
 marquen la diferència i aporten valor afegit a la professió. 

 7.  Jove Talent: Docència 

 Aquest  premi  reconeix  la  tasca  desenvolupada  per  infermeres  joves  en  el  camp  de  la 
 docència,  professionals  que  destaquen  per  la  forma  de  transmetre  coneixement,  preocupats 
 per  la  innovació,  usuaris  de  noves  tecnologies  i  compromesos  en  la  formació  teòrica,  tècnica 
 i en valors dels nous professionals. 

 8.  Jove Talent: Activista 

 Aquest premi té l’objectiu de reconèixer  la participació activa en moviments socials i/o 

 polítics  amb  la  finalitat  de  contribuir  a  la  millora  del  benestar  i  qualitat  de  vida  de  les  persones 

 des del compromís infermer. 
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 9.  Jove Talent: Estudiant 

 Aquest  premi  té  l’objectiu  de  reconèixer  a  joves  estudiants  del  grau  d’infermeria  (entre  18  i 

 25  anys).  Els  candidats  han  de  destacar  dintre  del  seu  col·lectiu  perquè  han  demostrat 

 certes  inquietuds  en  voler  canviar  el  paradigma  i  pensament  infermer.  Els  estudiants  poden 

 ser nominats per un companys i/o professorat. 

 10.  Jove Talent: SCBI 

 Aquest  premi  serà  atorgat  per  assignació  directa  de  la  Junta  de  la  Societat  Catalano 

 Balear  d’Infermeria  com  a  reconeixement  a  la  trajectòria  d’un  jove  talent  de  qualsevol 

 àmbit de la professió. 

 BASES DE LA CANDIDATURA: 

 1.-  Els  candidats  i  candidates  han  de  ser  ser  proposats  per  qualsevol  professional  o 

 entitat de l’àmbit de la salut. Els candidats no es poden autopresentar. 

 2.-  Només  es  pot  presentar  un  mateix  candidat  a  una  de  les  9  categories  proposades.  La 

 categoria Jove talent SCBI és atorgada per assignació directa de la Junta de la Societat. 

 3.-  Els  guanyadors  d’edicions  anteriors  no  es  podran  tornar  a  presentar  a  cap  altra 
 convocatòria. 

 4.-  Els  candidats  i  candidates  han  d’haver  nascut  entre  els  anys  1987  -  2003.  Cal  tenir  35 

 anys com a molt en el moment de presentar la candidatura. 

 5.-  La  proposta  de  candidatura  s’ha  d’enviar  cumplimentant  el  següent  formulari 
 https://forms.gle/jVFKiN4HfUq5uYWZ8  fins  el  dia  5  d’Abril  de  2023  que  conté  la 
 informació  següent: 

 ●  Dades personals de la persona candidata 

 ●  Memòria acreditativa que justifiqui la candidatura 

 ●  Qui presenta la candidatura 

 ●  Nom i telèfon de 3 persones de referència 

 ●  Definir al candidat amb un lema que el caracteritza 

 ●  Caracteritzar al candidat amb 3 “etiquetes” o hashtags 
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https://forms.gle/jVFKiN4HfUq5uYWZ8

