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 BECA D'INVESTIGACIÓ AIFiCC 

L'Associació d'Infermeria Familiar i Comunitària de Catalunya (AIFiCC) és una associació 
científica accessible, competent i propera. Des de l'any 1996, vetllem pels interessos 
professionals dels nostres 900 socis i pel reconeixement de la seva especialitat. Els hi oferim  
formació continuada per garantir la seva capacitació professional i fomentem la recerca en el 
nostre àmbit. Som, alhora, una associació que participa en la planificació, organització i actuació 
dels serveis de salut, i que disposa de poder de decisió en els llocs de gestió i planificació de 
l'atenció primària. 

 

Entre els fins que persegueix la associació és la recerca per tal de millorar la qualitat prestada en 
les cures d’infermeria. 

 

Amb la present Beca d'Investigació volem donar impuls a tots aquells investigadors novells o 
grups emergents que s'estan iniciant en el camp de la investigació i que necessiten d'un ajut per 
a realitzar un projecte d'investigació. 

 

Objectius: 
 
 Promoure i fomentar el progrés científic i la investigació infermera en l'àmbit de l'Atenció 

Familiar i Comunitària. 
 Potenciar la qualitat de les cures infermeres. 
 Afavorir la difusió de resultats de treballs d'investigació. 

 
Dotació: 

 
La dotació de l'ajut serà de 1.000 euros.  

 
La quantia serà lliurada al Congrés de l’AIFiCC que es realitza amb caràcter bianual, enguany els 
dies 10 i 11 de març de 2021 al World Trade Center. El comitè organitzador i científic proposa el 
dia, l'hora i el lloc per a la resolució de la convocatòria, detallant-se dins del programa científic 
de l'esdeveniment. 

 

Al guanyador se li farà entrega al Congrés d'un certificat i d'un xec nominatiu de 500 €, 
corresponent al 50% de la subvenció. L'altre 50% serà lliurat un cop finalitzat el projecte, en el 
termini màxim de 2 anys, amb el lliurament d'una memòria final detallada amb els resultats i les 
conclusions obtingudes (500 €). 

Durada: 
 

Màxim dos anys. 
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Requisits Sol·licitants: 
 

Podran optar a la convocatòria els socis i sòcies de l’AIFiCC que es trobin al corrent de les quotes 
de la data de presentació de la convocatòria, de forma individual o com a grup de recerca. Els 
equips de recerca poden ser multidisciplinaris, és a dir podran participar altres professionals, 
sempre que el 50% del grup siguin professionals d'infermeria familiar i comunitària associats. 

 

L'IP o, si s'escau, un dels membres de l'equip investigador, s'inscriurà al Congrés. 
 

Els membres de la Junta Directiva no podran presentar-se a la convocatòria, ni participaran en 
l'assessorament dels projectes. 

 

Els ajuts que es concedeixin des de l’AIFiCC són excloents, és a dir, l'investigador i / o els 
investigadors que concursen a aquesta convocatòria, no podran sol·licitar optar a qualsevol dels 
altres premis del Congrés. Els sol·licitants han d'acceptar de forma implícita les normes i bases 
de la present convocatòria. 

 

Línies d'investigació 
 

Només seran admesos dins d'aquesta convocatòria aquells treballs que estiguin relacionats amb 
les competències clíniques avançades en l'àmbit familiar i comunitari. 

 

Entre les línies prioritàries destaquem: 
 
a) L'atenció a la infància i adolescència. 
b) L'atenció a la salut general en l'etapa adulta. 
c) L'atenció a la salut sexual, reproductiva i de gènere. 
d) L'atenció a les persones grans. 
e) L'atenció a les famílies. 
f) L'atenció a la comunitat. 
g) L'atenció a la fragilitat o risc sociosanitari. 
h) Clínica i metodologia avançada. 
i) Docència pregrau i postgrau en l'àmbit familiar i comunitari. 
j) Gestió de cures en l'àmbit familiar i comunitari. 

 
 

Els projectes han de ser d'interès científic, originals i d'aplicabilitat per a la pràctica clínica dins 
l'àmbit de la Infermeria Familiar i Comunitària. 

 

  



 

3 
 

Presentació i aprovació del projecte: 
 

Els treballs seran remesos a l’AIFiCC a través del correu electrònic mailing@aificc.cat i amb 
l’assumpte “Beca Investigació AIFiCC 2021”. 

 
La documentació ha aportar comptarà dels següents documents, cadascun en un document 
separat: 

 

1. Formulari de sol·licitud d'ajuda en format electrònic, Annex 1. 
2. Document d'acord / compromís de l'Investigador Principal (IP) a les normes anteriorment 

descrites, Annex 2. 
3. Currículum vitae abreujat, de cada un dels investigadors, inclòs IP. 
4. Autorització de la institució corresponent per poder dur a terme l'estudi (comissió 

d'investigació, comitès ètics d'investigació, etc.), en aquells casos en què es disposi, encara 
que es podrà posposar fins a l'inici de l'estudi (indispensable per després continuar amb la 
Beca). 

 

L’AIFiCC podrà sol·licitar als participants qualsevol altra documentació que consideri necessària 
per a la convocatòria i que no hagi estat aportada pels sol·licitants. 

 

Termini de presentació: 
 

Des del (dia) de (mes) al (dia) de (mes) de (any), ambdós inclosos. 
 
Avaluació: 

 
Es formarà un Tribunal d'avaluació format per cinc membres de l’AIFiCC, de reconegut prestigi 
en la Infermeria Familiar i Comunitària i investigació. 

 

Estarà format per un president, un secretari i tres vocals, sent la presidència assumida per un 
membre de la Junta Directiva de l‘AIFiCC. La decisió del jurat es farà pública en l'acte de 
lliurament del Congrés l’AIFiCC d'aquest any. El secretari ha d'emetre un informe que farà 
lliurament al president-a científic del Congrés, sobre les sol·licituds rebudes i la decisió del jurat, 
argumentant objectivament els criteris d'elecció. 

 

Cap membre de l'esmentat jurat participarà ni com a investigador, ni com a ajudant, ni com a 
assessor en els treballs que es presentin. 

 

La convocatòria podrà declarar-se nul · la, si així ho considera el tribunal assignat al no complir 
els projectes els requisits establerts en base als criteris d'avaluació establerts en la convocatòria 
o quedar descoberta la mateixa, amb la no presentació de treballs. En aquest supòsit l'import no 
s'acumularà a anys successius. 

 

Les decisions del jurat seran inapel·lables. 

L'avaluació dels projectes de recerca es realitzarà segons els següents criteris: 
• Rellevància científica del tema. 
• Qualitat metodològica del projecte. 
• Factibilitat per al desenvolupament del projecte. 
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Responsabilitat dels beneficiaris: 
 

L'acceptació de l'ajut implica una sèrie de responsabilitats i obligacions per part dels 
investigadors, entre les que destaquem: 

 

1. Complir amb les bases de la convocatòria. 
2. Posar en marxa el projecte, amb els objectius i les activitats recollides en la memòria 
presentada. Per a això, comptaran amb dos fins a anys per a la seva consecució i 
desenvolupament, des de la data de la concessió de l'ajuda (acte de lliurament de l'ajuda). 
3. Sotmetre a qualsevol aclariment, o a l'aportació de documentació per part del Tribunal 
d’avaluació i difusió de coneixement de l’AIFiCC, per tal de garantir la viabilitat i execució del 
projecte. 
4. Presentar almenys una comunicació científica en un congrés nacional o internacional. 
5. Publicar un article en una revista a nivell nacional o internacional, indexada en les principals 
bases de dades. L'autoria d'aquesta publicació no és d’AIFiCC, la societat científica apareixerà 
com a organisme de finançament. 
6. Presentar una memòria final, signada per l'IP, amb les dades rellevants, resultats i 
conclusions del projecte realitzat. Els membres del grup de treball hauran de signar una carta de 
compromís, en la qual es responsabilitzin a comprometre amb l'anteriorment citat i a tornar la 
quantia assignada, en aquells casos en què no es compleixin les obligacions requerides (Annex 
2). 

Drets de l’AIFiCC sobre els treballs premiats: 
 

AIFiCC es reserva el dret a publicar el resum inicial i la memòria final, de tots aquells treballs 
premiats en la convocatòria bé a la seva pàgina web o en els mitjans de difusió disponibles, 
inclosos xarxes socials. Al seu torn, els autors es comprometen a nomenar AIFiCC com 
finançadora del projecte, en les publicacions i / o comunicacions que es derivin de l'estudi 
realitzat. Per això, els autors faran la següent menció en els seus treballs: "Aquest treball va 
rebre finançament de l’Associació d’Infermeria Familiar i Comunitària de Catalunya (AIFiCC) en 
resultar guanyador d'una Ajuda per a la Realització del projecte de recerca, Beca de Recerca  de 
l’AIFiCC del 2021 ". 
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Annex 1. 
 

FORMULARI PER A LA PRESENTACIÓ DE LA SOL·LICITUD D'AJUDA: 

S'emplenarà el formulari electrònic disponible al web del Congrés. La documentació que s'ha 
de presentar és la següent: 

 

1. Títol i Investigador Principal: (només 1 pàgina) 
 

- Títol curt i que orienti sobre el tema del projecte de recerca, pot ser provisional. 
- Dades personals de l'investigador principal: nom, categoria professional, lloc de 

treball, correu postal i electrònic i telèfon de contacte. 

2. Resum: (només 1 pàgina i s'enviarà com a fitxer adjunt): 
 

- Títol. 
- Justificació. 
- Objectiu. 
- Material i mètodes. 
- Aplicabilitat dels resultats esperats. 
- Paraules clau (fins a 10, extretes del DeCS o MeSH). 

 
3. Justificació de la importància de l'estudi: (màxim 2 pàgines): 

 
- Antecedents i situació actual del tema. 
- Aplicabilitat i utilitat pràctica dels resultats esperats. 

 
4. Objectius: (només 1 pàgina): 

 
- Pregunta de recerca. 
- Hipòtesi (si la precisa). 
- Objectius: principal i secundaris. 

 
5. Material i mètodes: (màxim 5 pàgines): 

 
- Tipus d'estudi. 
- Materials i / o tècniques utilitzades. 
- Pacients estudiats: mostra, població diana, criteris d'inclusió i exclusió. 
- Variables estudiades: definició, recollida de dades. 
- Pla de treball: cronograma (calendari del projecte), distribució d'activitats. 
- Pla d'anàlisi detallada: proves estadístiques a utilitzar. 
- Limitacions i possibles biaixos de l'estudi. 

 
6. Fulls de recollida de dades. 

 
7. Resum de l'estudi pilot previ, si existeix (només 1 pàgina). 

 
8. Bibliografia: (màxim 2 pàgines).
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- Segons les normes de Vancouver o APA. 
 
9. Pressupost econòmic: (només 1 pàgina): 

 
- Import de les despeses previstes, en total i distribuïts per part. 
- Declaració d'altres fonts de finançament rebudes o sol·licitades per a l'estudi. 

10. Consideracions ètiques: (només 1 pàgina): 
 

- Garanteixen la participació voluntària i informada? 
- Asseguren la confidencialitat de les dades? 
- En finalitzar l'estudi, s'informa dels resultats als participants per al seu benefici? 
- Informe favorable de la Comissió d'Investigació o del Comitè Ètic de l'estudi o 

notificació del seu tràmit. 

11. Currículum vitae dels investigadors, màxim 10 (màxim 1 pàgina per persona): 
 

- Nom i cognoms. 
- Categoria professional. 
- Certificat corrent pagament societat científica. 
- Lloc de treball actual. 
- Experiència professional. 
- Experiència investigadora. 

 
12. Annexos, si són necessaris: (no incloure les escales o taules d'avaluació comunament 
conegudes): 

- Normes per als investigadors. 
- Informació per als pacients. 

 
13. Document d'Aprovació del Responsable de l'Equip o unitat, (Annex 3), informació i 
aprovació del responsable de l'Equip o Unitat per a la realització del projecte d'investigació. 
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Annex 2 
 

DOCUMENT DE COMPROMÍS: 

L'investigador principal (IP)      ....................................................................................,      amb      DNI,       
....................................... i en representació de l'equip investigador que ha concursat a la i 
convocatòria per al finançament d'un projecte d'investigació, obtenint el finançament oportuna, 
es compromet a una sèrie responsabilitats i obligacions amb l’AIFiCC, entre les quals destaquem: 

 

1. Complir amb les bases de la convocatòria. 
 

2. Posar en marxa el projecte, amb els objectius i les activitats recollides en la memòria 
presentada. Per a això, comptarà amb un màxim de dos anys per a la seva consecució i 
desenvolupament, des de la data de la concessió de l'ajuda (acte de lliurament de l'ajuda). 

 

3. Sotmetre a qualsevol aclariment, o a l'aportació de documentació per part del Tribunal 
d’avaluació, per tal de garantir la viabilitat i execució del projecte. 

 

4. Publicar un article en una revista a nivell nacional o internacional, indexada en les 
principals bases de dades. La societat científica apareixerà com a organisme de finançament 
en els següents termes: "Aquest treball va rebre finançament de l’Associació d’Infermeria 
Familiar i Comunitària de Catalunya (AIFiCC) en resultar guanyador d'una Ajuda per a la 
Realització del projecte de recerca, Beca de Recerca de l’AIFiCC del 2021". 

 
5. Presentar una memòria final, signada per l'IP, amb les dades rellevants, resultats i 

conclusions del projecte realitzat. 
 

En cas de no compliment dels requisits anteriorment indicats, l'investigador principal i l'equip 
d'investigació, es compromet a la devolució de la quantia assignada a la present convocatòria. 

 
 
 
  ,  de  de 20   

 
 
 

Signat: 
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Annex 3 
 

DOCUMENT D'APROVACIÓ DEL RESPONSABLE DE L'EQUIP O UNITAT 
 
 

L'Investigador Principal (IP) ha informat i té l'aprovació del Responsable de l'Equip o Unitat per 
a la realització del projecte d'investigació ".................................................................................. 
................................................................................................................................................... ". 

 
 
 
 
 

  ,  de  de 20   
 
 
 
 
 

Signat: 
 

Nom del Responsable de l'Equip o Unitat: 


