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Beca de recerca 
 
La Societat Catalana de Dermatologia ( SCD - ACMSC ) i la secció catalana de l’AEDV 
(scAEDV ) convoquen una ajuda de 2500 € (DOS MIL CINC-CENTS EUROS) pel millor 
projecte de recerca. 
 
 
Objectius 
Aquest premi està destinat a estimular als dermatòlegs joves perquè s’inicien en la 
recerca en dermatologia. 
 
 
Candidats i condicions 
 
Metges que hagin realitzat la residència mitjançant la via M.I.R. en un dels centres 
acreditats del territori català i que hagin finalitzat el període de residència el maig de 
2016 o finalitzin el maig de 2017.  
 
El projecte es realitzarà en l’any posterior a acabar la residència i tindrà una duració 
d’un any. 
 
Els resultats obtinguts s’hauran de presentar oralment un cop finalitzat aquest any, en 
una sessió específica de la Societat catalana de Dermatologia i Venereologia. 
 
La sol·licitud es remetrà a la secretaria de la SCD Dra. Gemma Melé 
(dermatologiacatalana@gmail.com), adjuntant com a documentació:  
 
 
Currículum Vitae 
On consti nom, cognoms, direcció, telèfon i hospital on es cursa la residència, incloent 
una fotocòpia compulsada del seu expedient acadèmic, les seves comunicacions 
científiques, publicacions i qualsevol altre antecedent de caràcter científic d’interès. 
 
-Sessions a les que ha assistit a la Societat catalana de dermatologia  
-Comunicacions presentades en la Societat catalana de dermatologia 
-Assistència a cursos i congressos de l’especialitat durant el període de residència 
-Presentacions en congressos (oral, pòster) 
-Treballs publicats 
-Altres mèrits relacionats amb la formació en Dermatologia 
 
 
Projecte  
 
Memòria del projecte 
3 pàgines en lletra Tahoma 11, a 1.5 espais, sense noms ni comentaris que puguin fer 
identificable la seva procedència, on constin els següents aspectes: 
-Objectius de l’estudi 
-Material i mètodes: 

Disseny de l’estudi (epidemiològic, prospectiu, retrospectiu, etc) 
Variables a estudiar i anàlisis dels resultats 
Subjectes d’estudi (selecció de pacients / estudis amb animals de laboratori / 
altres) 



2 

-Resultats esperats i utilitat pràctica dels mateixos 
-Limitacions de l’estudi 
-Cost estimat (personal, material, altres) 
-Pla de treball (distribució de tasques en el temps i els responsables de les mateixes) 
-Bibliografia 
 
En full a banda constarà: 
-Títol 
-Equip investigador: investigador principal – investigadors associats 
-Si forma part de la tesis doctoral 
-Si ha rebut altres ajuts o beques 
-Fonament del projecte: descriure la importància del tema a investigar 
-Resum estructurat del amb un màxim de 250 paraules 
 
 
Entrega de la sol·licitud: 
 
Data límit el 30 de Març de 2017. S’hauran d’entregar en dos documents per 
separat: 
 
1. Currículum vitae: acompanyat d’un certificat firmat pel Cap de servei, on consti 
tant el centre on s’ha realitzat la residència de Dermatologia Mèdico-Quirúrgica i 
Venerologia, com de la data d’inici de la mateixa, deixant constància que el resident 
que es presenta a la beca està cursant el 4rt any de residència (en cas que sigui 
resident de 4rt any) o del resguard del títol de l’especialitat (en cas que sigui adjunt de 
1r any). 
 
2. Projecte de recerca: Adjuntar en un document a banda el projecte amb els ítems 
citats anteriorment. 
 
 
Selecció del candidat/a per a entrega del premi: 
 
La concessió de l’ajuda es decidirà per un comitè avaluador extern i la seva decisió 
serà inapel·lable. Aquest comitè elaborarà una llista amb els tres millors projectes per 
ordre de prioritat. 
 
Els Representants de residents que formen part de les Juntes no formen part del Jurat. 
 
Les persones escollides hauran de presentar oralment el projecte el 20 d'Abril 2017, 
a la Sessió de recerca a l’Acadèmia. 
 
La llista de candidats presentats i el/s candidat/s seleccionats es farà pública el dia 27  
d’abril de 2017. 
 
En cas de no acceptació, l’ajut s’atorgarà al següent candidat. 
 
Els ajuts són nominals i no és possible la seva cessió a un tercer. Qualsevol 
circumstància no contemplada en aquesta normativa serà resolta per la junta directiva 
de la secció catalana de la AEDV i la junta directiva de la SCD, decisió que serà 
inapel·lable. 
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El premi es podrà declarar desert si els projectes no reuneixen els criteris de qualitat 
suficients (> 15 punts en l’avaluació global), avaluats segons el següent barem: 
 
Currículum acadèmic (màx 5 punts) 
Es tindrà en compte la nota mitjana de la carrera, la que es fa servir per fer mitja amb 
l’examen MIR. 
 
Comunicacions i publicacions (màx 10 punts) ( primer o segon autor ) 
-0.05 punts per pòster o comunicació científica 
-0.3 punts per article curt / caso clínic en revista sense revisió per pares 
-0.5 punts per article curt / caso clínic en revista amb revisió per pares, o que surti a 
Medline o que tingui un FIN < 1.5 
-1 punt per article curt / cas clínic en revista amb FIN > 1.5 
-0.5 punts per article original / revisió en revista sense revisió per pares 
-1 punt per article original / revisió en revista amb revisió per pares, o que surti a 
Medline o que tingui un FIN < 1.5 
-2 punts per article original / revisió en revista amb FIN > 1.5 
 
 
Projecte (màx 15 punts, avaluació externa) 
Tenient en compte: 
-Interès i actualitat del tema (1 punt) 
-Rellevància Clínica (2 punts) 
-Objectius factibles i metodologia adequada per a la seva consecució (3 punts) 
-Viabilitat del projecte ( adequació de los medis disponibles , experiència del grup 
investigador i valoració del pla de treball (5 punts) 
-Aplicabilitat Clínica - assistencial (3 punts) 
-Adequació al pressupost (1 punt) 
 
Presentació oral del projecte  (màx 3 punts) 
 
 
Entrega de la beca: 
 
Aquesta beca s’atorgarà per a cobrir les despeses del projecte, contra factura, les quals 
seran reemborsades posteriorment, fins a un màxim de 2500€. 
 
L’import de l’ajuda quedarà dipositat en el compte de l’Acadèmia. El pagament de les 
despeses s’haurà de fer contra aquest compte presentant la factura proforma i 
posteriorment la factura original definitiva que s’haurà de dirigir a la tresorera. 
(ibielsa.germanstrias@gencat.cat ) 
 


