2a Jornada
de Recerca 2022
BASES DEL 2N PREMI DE RECERCA 2022
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La Comissió de Recerca i
Investigació del COIGI convoca
el Segon Premi de Recerca 2022
amb l’objectiu de fomentar la
investigació en l’àmbit infermer
i esperonar l’aportació de
l’evidència científica al cos de
coneixement d’aquesta disciplina.
1. Participants: hi podran optar
totes les col·legiades del COIGI
que estiguin al corrent de les
seves obligacions col·legials i
que hagin elaborat i presentat
treballs de recerca en jornades,
congressos, simpòsiums o altres
esdeveniments científics, entre l’1
de gener i el 31 de desembre dels
anys 2020 i 2021, quedant exclosos
els casos clínics. Els membres del
Jurat podran presentar treballs
però sense optar a premi. Podran
participar els membres de la
Comissió de Recerca i Investigació,
els d’altres comissions col·legials
i els membres de la Junta de
Govern, sempre que no formin part
del Jurat.

2. Dotació
a) Premis a les millors
Comunicacions presentades
durant el 2020 i el 2021
1r. Premi 1500 €
2n. Premi 900 €
3r. Premi 600 €
b) Premi a la millor Publicació
presentada durant el 2020 i el 2021
1800 €
3. IRPF vigent el 2022: tots els
premis estan sotmesos a retenció
per aquest concepte.
4. El Jurat: estarà format per
5 persones, 2 membres de la
Comissió de Recerca i Investigació
del COIGI i 3 col·legiades amb
possessió del títol de doctores.
5. Decisió del Jurat: els
concursants, pel fet de participar
en la convocatòria, renunciaran
a qualsevol acció judicial o extra
judicial contra el veredicte del
Jurat. El fet de presentar el treball
implica l’acceptació de les normes

que s’estableixen en aquestes
bases. Per tant, el veredicte serà
inapel·lable i es farà públic a la
Jornada de Recerca i Investigació
del 2022.
6. Titular del premi: la titular
del premi serà qui consti com a
única o primera autora del treball
presentat. Aquesta així com els
altres dos primers autors dels
treballs han d’estar col·legiades a
Girona.
7. Recollida del premi: el premi
s’entregarà en l’acte de la Jornada
de Recerca i Investigació del
COIGI. Almenys una de les autores
haurà d’assistir a la Jornada.
L’incompliment d’aquesta
estipulació comportarà la pèrdua
del dret de la percepció del premi.
8. Documentació: les
comunicacions que optin al premi,
es presentaran a la seu col·legial,
en format digital a l’adreça
electrònica coigi@coigi.cat

PREMIS A LES MILLORS COMUNICACIONS I
PUBLICACIÓ PRESENTADES DURANT EL 2020 I 2021
Termini de presentació dels
resums de les comunicacions i
publicacions: fins l’1 de març de
2022.
La comissió de recerca descartarà
els treballs presentats que no
compleixin la normativa exposada
en aquestes bases.
Les comunicacions i publicacions

es presentaran el dimecres 6
d'abril de 2022 en el marc de la
Jornada de Recerca i Investigació
que està organitzant la Comissió
de Recerca i Investigació del
COIGI.
Del 5 al 15 de març de 2022
les autores i els autors de les
comunicacions no descartades,
hauran de presentar els treballs
complerts al COIGI en format
electrònic.
Normativa de les comunicacions i
publicacions:
Els treballs presentats han de ser
estudis complerts d’investigació

referents a la pràctica infermera
en qualsevol dels seus àmbits
(assistencial, docent, recerca
o gestió) en català, castellà o
anglès.
L’estructura del treball ha de
contemplar:
1. Títol, màxim de 100 caràcters.
2. Resum, no superior a 200
paraules (Introducció, objectius,
metodologia, resultats i
conclusions).
3. Paraules clau, entre 3 i 5
paraules
4. Cos del treball, ha de tenir una
extensió màxima de 25 pàgines.
a. Introducció on es reflecteixi el
marc teòric del treball.
b. Justificació de la rellevància
i del interès social, sanitari,
professional, teòric, científic o
ètic.
c. Objectius que especifiquin els
propòsits del treball en funció
dels coneixements previstos.
d. Hipòtesis: si procedeix.
e. Material i Mètode utilitzat
(Disseny, Àmbit, Població,
Mostreig, Criteris inclusió i

exclusió, Variables d’estudi,
Instruments recollida informació,
Descripció del Procediment,
Anàlisi de dades, Aspectes ètics)
f. Resultats de l’estudi.
g. Discussió. (Limitacions
de l’estudi, Aplicabilitat dels
resultats, Noves/futures línies
d’investigació)
h. Conclusions del treball.
i. Bibliografia: Normes de
Vancouver.
j. Annexes: documentació
relacionada amb el treball
(qüestionaris, fotografies, etc.
indicant les fons d’on s’han extret).
Normativa per a la presentació
de les comunicacions i
publicacions:
Crear un arxiu PowerPoint que
caldrà enviar al COIGI el 20 de
març fins el 25 de març del 2022,
una setmana abans de a jornada
per comprovar que funciona
adequadament.
S’informarà amb més detall als
treballs seleccionats.

