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V Convocatòria de Premis de Recerca Grup Pere Mata 
 
 

El Grup Pere Mata, amb la finalitat de fomentar la recerca entre els seus professionals, convoca els V 
Premis de Recerca amb quatre modalitats: 

 

Modalitat A. Comunicació científica a congrés. Premi: 250 € 

Modalitat B. Article científic d’un resident. Premi: 375 € 

Modalitat C. Article científic d’un investigador en formació. Premi: 375 € 

Modalitat D. Article científic d’un investigador doctor. Premi: 1000 € 

 

 

Modalitats 
 

Modalitat A. Comunicació científica a congrés. 

En aquesta modalitat es premiarà la millor comunicació científica en forma de pòster o comunicació 
oral presentada durant l’any 2018 a un congrés tenint en compte la qualitat del treball, l’impacte dels 
resultats i la categoria del congrés. S’exclouen les ponències convidades. Es valorarà que la 
comunicació ja hagi estat premiada. 

Requisits:  

- Ser investigador del GPM 
- Tenir contracte d’alguna de les empreses del GPM, IISPV o URV vigent durant la totalitat o 

part de l’any 2018 

 

Modalitat B. Article científic d’un resident. 

En aquesta modalitat es premiarà el millor article científic publicat durant l’any 2018 en una revista 
indexada realitzat per un resident de psiquiatria, psicologia o infermeria. 

Requisits:  

- Ser investigador del GPM 
- Tenir contracte d’alguna de les empreses del GPM, IISPV o URV vigent durant la totalitat o 

part de l’any 2018 
- Ser resident >1 mes durant l’any 2018 

 

Modalitat C. Article científic d’un investigador en formació. 

En aquesta modalitat es premiarà el millor article científic publicat durant l’any 2018 en una revista 
indexada realitzat per un investigador en formació, que no sigui ni hagi estat resident per un període 
superior a un mes dins l’any en curs. 

Requisits:  

- Ser investigador en formació (no doctor) del GPM  
- Tenir contracte d’alguna de les empreses del GPM, IISPV o URV vigent durant la totalitat o 

part de l’any 2018 
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Modalitat D. Article científic d’un investigador doctor. 

En aquesta modalitat es premiarà el millor article científic publicat durant l’any 2018 en una revista 
indexada a un professional investigador doctor. 

Requisits:  

- Ser investigador actiu del GPM 
- Ser doctor 
- Tenir contracte d’alguna de les empreses del GPM, IISPV o URV vigent durant la totalitat o 

part de l’any 2018 

 

Bases de la convocatòria 
 

S’obre la convocatòria el dia 14 de Desembre 2018 i es tanca el dia 11 de Gener de 2018 a les 
15:00h. 

 

- Les sol·licituds seran avaluades per una Comissió d’investigadors experts del GPM i aliens.  
 

- En el cas que alguna modalitat no tingui candidats, la Comissió avaluadora podrà premiar 
més d’un treball en les altres modalitats. 
 

- Cada treball només podrà ser presentat per un autor. 
 

- Els dos finalistes de cada categoria faran la presentació oral del treball a la Sessió de 
presentació de resultats anuals de recerca. La valoració final es basarà un 80% en la 
puntuació del Tribunal i un 20% sobre la presentació oral. 
 

- La resta de participants explicaran en 2 minuts el seu treball a la Sessió de presentació de 
resultats anuals de recerca. 

 

La Sessió de presentació de resultats anuals de recerca serà a principis del mes de febrer de 2019. Al 
final de la sessió es farà el lliurament de premis i obsequis per tots participants. 

 
 

Formalització de la sol·licitud 
 
Encoratgem als investigadors a fer la sol·licitud a través de la nova Intranet, al “Formulari V 
Convocatòria premis de recerca GPM” al submenú “Comissió d’Avaluació de la Recerca”, dins de 
l’apartat de Recerca. Data límit: 11 de Gener de 2018 a les 15:00h. 
 
Documentació que serà requerida a través del formulari: 
 

En la modalitat A  
- Fotografia mida carnet 
- Còpia del treball (pòster o power point de la comunicació)  
- Nom, Organització, data, lloc del congrés (còpia del programa on consti que s’ha presentat el 

treball) 
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En les modalitats B, C, i D 
- Fotografia mida carnet 
- Còpia de l’article  

 
 
Si algú no té accés a la Intranet, es pot posar en contacte a través del correu electrònic 
(recerca@peremata.com). 

 
 

mailto:recerca@peremata.com

