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 l’associació s’hi troba 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 8 i 9 de juny de 2022 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.
Requisits Sol·licitants:
Podran optar a la convocatòria els socis i sòcies de l’AIFiCC que es troben al corrent de les quotes
en 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 concedeix 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.

