2020

Grup Promoció de la Salut Girona

PREMI TREBALLS de PROMOCIÓ de
la SALUT GIRONA

Grup PromoSalutGirona 1 PREMI de 1000 euros
www.promosalutgirona.org i 1 ACCÈSIT de 500 euros
Data límit de presentació:
22 de Març de 2020

CONVOCATÒRIA
PREMI PROMOCIÓ SALUT GIRONA
Aquest premi està destinat a donar un reconeixement a aquells treballs o experiències sobre
promoció de la salut amb la finalitat de contribuir a potenciar-la.

BASES
1.- S’hi podran presentar els professionals de Girona.
2.- Podran presentar-se els treballs realitzats durant el període 2018-2019 que tinguin com a
tema principal la PS. És requisit que els treballs o experiències que es presentin hagin estat
avaluats. S’acceptaran bé siguin projectes portats a terme, publicats, pendents de publicar
(acceptats a revistes, tesis) o presentats en qualsevol esdeveniment científic relacionat amb
la Promoció de la Salut.
Cada participant podrà enviar una sola obra per edició. Els treballs es podran presentar en
català o castellà.
3.- Documentació que cal adjuntar:
● Fotocòpia del DNI del primer autor del treball
● Dades de contacte (telèfon i correu electrònic)
● Resum desglossat en els apartats: introducció,metodologia, resultats i
conclusions. En format PDF i amb una extensió màxima de 300 caràcters.
3.- El termini de recepció dels treballs finalitzarà el 22 de març de 2020 abans de les 24:00
hores.
4.- La candidatura s’ha d’enviar en format PDF al següent correu electrònic:
premipromociosalutgirona@gmail.com
Telèfon de contacte: 666172218 (Dra. Maria Teresa Casamitjà).
DOTACIÓ
La dotació del premi és de 1000 euros i un accèssit de 500 euros. Es lliurarà un diploma
acreditatiu.
El jurat podrà declarar el premi desert si els treballs no assoleixen la qualitat suficient per ferlos creditors del seu guardó.
JURAT i ENTREGA DEL PREMI
El jurat estarà format per 5 membres experts, designats pel grup convocant del premi. Un
president i 4 vocals.
Els membres del jurat no podran optar al premi, ni tant sols com a coautors.
El veredicte del jurat, que serà inapel·lable, es comunicarà de manera personalitzada a la
persona guardonada i es farà públic a la Jornada interdisciplinar en Promoció de la Salut a
les comarques gironines del Grup de Professionals per la Salut de Girona.
ACCEPTACIÓ DE LES BASES
La participació en el premi implica l’acceptació integra d’aquestes bases.
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