Aprovat en sessió de Junta de Govern de data 16 de gener de 2019

I EDICIÓ PREMI COPC AL FOMENT DELS GRUPS DE TREBALL 2019

ORGANITZA: COL·LEGI OFICIAL DE PSICOLOGIA DE CATALUNYA

BASES:
1. Poden concursar tots els col·legiats i col·legiades del COPC que en data de la
convocatòria pertanyin a un Grup de Treball d’una Secció del COPC.
2. Els treballs presentats han de correspondre a treballs d’investigació i/o assaig i pràctica
professional i emprenedoria en l’àmbit del Grup de Treball al qual es pertanyi.
3. Es triaran i premiaran quatre treballs per ser inclosos i publicats a la revista PSIARA i a
la pàgina web del COPC.
4. L’estil d’escriptura, el disseny, l’extensió, i el tipus de treball és lliure.
5. Els autors hauran de presentar quatre exemplars, escrits en format Word, impresos a
una sola cara, a espai i mig.
6. Els exemplars hauran d’anar identificats amb el nom de l’autor, el DNI i número de
col·legiat o col·legiada, adreça, telèfon fix i mòbil, adreça de correu electrònic i resum
curricular de l’autor o autors.
7. Amb els exemplars de l’article, caldrà que l’autor signi un document donant fe que es
tracta d’un treball inèdit i que ha estat fet amb el propòsit de participar en el premi, i
una carta postulant el seu article per al Premi COPC AL FOMENT DELS GRUPS DE
TREBALL.
8. La propietat intel·lectual del treball serà del seu autor, però se signarà un document
autoritzant la seva publicació i difusió per part del COPC en els termes expressats en
aquestes bases.
9. Cada treball serà avaluat per un jurat qualificador, integrat per:
- Dolors Liria (vocal comissionada de desenvolupament professional i ocupabilitat)
- Óscar Pino (vocal comissionat per recerca i universitats)
- President del Consell Social
Els guanyadors es triaran per majoria de vots.
10. La decisió del jurat serà inapel·lable.
11. Es donaran 4 premis: 1r premi, dotat amb 8.000 euros; 2n premi, dotat amb 6.000
euros; 3er premi, dotat amb 4.000 euros, i menció especial (dotat amb 2.000 euros).
12. El termini de presentació dels articles s’inicia el 15 de setembre de 2019 i finalitza l’1
de desembre del 2019. El jurat presentarà el veredicte abans de 31 de gener de 2020.
El premi s’atorgarà al Col·legi Oficial de Psicologia de Catalunya, en l’acte del Patró de
la Psicologia de 2020.
13. Els articles no premiats, estimats de vàlua, podran ser divulgats en els mitjans propis
del Col·legi, en la mateixes condicions que els treballs premiats.
14. La direcció oficial per a l’enviament dels articles serà les diferents seus col·legials del
COPC.
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