Bases convocatòria 2017
OBJECTIUS DELS PREMIS
Aquest certamen, promogut per la Fundació Bancària ”la Caixa”, premia articles divulgatius de qualitat
científica en l’àmbit de les ciències socials per donar suport a la recerca d’investigadors joves.
La finalitat dels Premis Observatori Social de ”la Caixa” és difondre, d’una manera accessible i
entenedora per al conjunt de la societat, coneixement científic de qualitat que s’hagi desenvolupat
recentment al voltant dels quatre àmbits d’actuació de l’Observatori Social de ”la Caixa”: inclusió social,
educació, ciència i cultura.
S’atorguen quatre premis a articles en cadascun dels àmbits esmentats.
Els articles premiats es publicaran a la web de l’Observatori Social de ”la Caixa”, que també es reserva
el dret de publicar-los en format paper i difondre’ls a través dels mitjans de comunicació.

REQUISITS
1. Hi poden concórrer:
a. doctors de nacionalitat espanyola que hagin llegit la tesi en universitats espanyoles o estrangeres
b. doctors d’altres nacionalitats que hagin llegit la tesi en universitats espanyoles
En tots dos casos han d’haver llegit la tesi en els darrers cinc anys (a partir de l’1 de juny del 2012).
Això s’aplica a tots els autors del treball.
2. L’anàlisi s’ha de centrar en la realitat espanyola, preferiblement fent-ne una comparació amb els
altres països de la Unió Europea o de l’OCDE, de manera que la comparativa aporti valor per
entendre millor el context espanyol.
3. Es valora especialment l’esperit divulgatiu i l’impacte social de la recerca, l’actualitat de les dades,
l’originalitat, l’exploració de noves metodologies de recerca, la presentació de propostes crítiques i
innovadores i l’aportació de vies d’actuació per millorar la realitat social.
4. Els articles s’han de basar en treballs de rigor científic acreditat i realitzats pels mateixos autors
(tesis llegides, working papers o bé articles publicats en revistes científiques de prestigi que formin
part de les bases de dades habituals, com ara SCI, SSCI, Econlit, etcètera). Aquest treball científic
de suport ha d’haver estat publicat –o acceptat formalment per ser publicat– en els darrers tres anys
(a partir de l’1 de juny de 2014).
5. Tot i que els treballs de base dels articles han d’haver estat publicats segons el que especifica el
punt anterior, els articles que optin als Premis no han d’haver estat publicats en cap mitjà o suport.
No seran admesos treballs premiats en altres convocatòries semblants.
6. L’extensió dels originals ha de ser d’un màxim de 3.000 paraules.
7. Els articles es poden presentar en castellà, català o anglès.
8. S’admeten articles escrits per més d’un autor, sempre que tots compleixin el primer dels requisits
d’aquesta secció. En aquest cas, la presentació de l’article al certamen l’ha de gestionar l’autor
principal en nom i en representació de la resta d’autors.

1

ÀMBITS DELS ARTICLES
Els articles han d’encaixar en un dels àmbits següents (els temes proposats per a cada àmbit
s’esmenten només a títol orientatiu):
•

Inclusió social: estudis vinculats a l’anàlisi del canvi social en el curs de la vida, com també les
seves manifestacions en termes de pobresa, soledat, marginació o violència, o bé relacionats
amb les principals transicions vitals en contextos familiars, laborals i de lleure.

•

Educació: treballs que analitzin el paper de l’educació formal i no formal com a agent d’inclusió
social, sistemes educatius comparats, innovacions educatives i canvi social, les transicions entre
educació i mercat laboral, i l’educació continuada.

•

Ciència: treballs que analitzin l’impacte social de les ciències de la vida, les ciències de la salut,
les ciències experimentals i les matemàtiques, i concretament la seva intersecció amb les
humanitats i les ciències socials.

•

Cultura: recerques relacionades amb la dimensió social de la cultura i les arts, amb l’impacte de
les tecnologies en la creació i el consum cultural, com també amb l’avaluació de programes
artístics relacionats amb la inclusió social o l’educació.

PRESENTACIÓ DELS TREBALLS I DOCUMENTACIÓ
El procés d’acreditació i presentació dels treballs i de la documentació complementària es fa a través
de les webs de l’Observatori Social de ”la Caixa” (observatorisociallacaixa.org) o de l’Obra Social ”la
Caixa” (obrasociallacaixa.org), a l’apartat “Convocatòries”. Els articles s’han d’adequar a les normes
d’estil i presentació d’originals publicades en aquestes webs.
Entre d'altres documents, els autors dels articles hauran d'incorporar en PDF a la seva sol•licitud:
•

Títol de doctor (el resguard de sol•licitud del títol)

•

Si l'article divulgatiu està basat en la tesi doctoral, caldrà adjuntar la tesi

•

Si l'article divulgatiu està basat en un working paper o en un article publicat en una revista
científica, caldrà adjuntar aquest treball.

En presentar els treballs, els autors accepten les condicions generals de participació en aquesta
convocatòria.

TERMINI DE LLIURAMENT
La data límit per lliurar els treballs és el 16 d’octubre de 2017 a les 14h.

DOTACIÓ DEL PREMI I DIFUSIÓ DELS ARTICLES GUANYADORS
La dotació conjunta del premi és de 40.000 euros, repartits en quatre premis de 10.000 euros al millor
article de cada àmbit: inclusió social, educació, ciència i cultura.
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Els articles guanyadors es publicaran a la web de l’Observatori Social de ”la Caixa” en català, castellà i
anglès. Es podrà demanar als autors que hi facin modificacions prèvies a la publicació i que presentin
els treballs en forma de conferència en un acte públic organitzat per l’Observatori.
El jurat pot recomanar que alguns dels articles presentats i no premiats siguin revisats per poder ser
publicats a la web de l’Observatori Social de ”la Caixa”.
La concessió del premi implica, en tot cas, la cessió de tots els drets d’explotació dels articles a favor
de la Fundació Bancària ”la Caixa”, per a la seva publicació en qualsevol suport i llengua. Els autors
mantindran en tot moment la propietat intel•lectual dels seus treballs.
L’import dels premis és subjecte a les retencions de l’IRPF que estableix la legislació vigent.
En els treballs de diversos autors, la quantia del premi es repartirà entre tots els autors que compleixin
els requisits establerts en aquestes bases.

JURAT I RESOLUCIÓ
El jurat és format per experts en diversos àmbits de les ciències socials. La decisió del jurat es pren per
majoria simple i és inapel•lable. Els premis poden ser declarats deserts segons el criteri del jurat.
Així mateix, excepcionalment el jurat pot concedir dos premis ex aequo en una mateixa categoria; en
aquest cas l’import del premi es repartirà a parts iguals entre els dos guanyadors.
La resolució del jurat es comunicarà per correu electrònic a tots els concursants durant el mes de gener
de 2018.
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