Octubre 2019

Convocatòria per donar suport
a projectes de recerca social
Formació professional. Abandonament escolar. Precarietat laboral.

Objecte
Aquesta convocatòria, dotada amb un màxim de 144.000 euros, pretén incentivar la recerca en ciències
socials donant suport a recerques originals que aportin llum sobre tres aspectes concrets de la realitat social
espanyola: la formació professional, l’abandonament escolar prematur i la precarietat laboral.
L’objectiu de la convocatòria és el finançament de projectes de recerca quantitativa que, en un termini màxim
de 6 mesos, puguin efectuar tot el trajecte des de les hipòtesis fins a les conclusions. Els resultats de la recerca
hauran de quedar plasmats en un article de divulgació que serà publicat per l’Observatori Social de ”la Caixa”.

Context
Una de les missions de l’Observatori Social de ”la Caixa” és donar suport a recerques en ciències socials que
puguin aportar coneixement rellevant als decisors polítics, els professionals del tercer sector social o els
professionals de la comunicació, entre altres.
L’Observatori Social de ”la Caixa” llança aquesta nova convocatòria amb el propòsit de donar suport a recerques
noves sobre tres temes especialment rellevants en el context socioeconòmic actual. L’objectiu secundari de la
convocatòria és poder traslladar els resultats d’aquestes recerques a formats divulgatius que seran publicats i
disseminats des de l’Observatori Social de ”la Caixa”.

Requisits: què ens interessa en aquesta convocatòria?
Temàtiques:
• Formació professional en el sentit més ampli, és a dir, la relació entre formació, educació i la transició a
l’àmbit laboral.
• Abandonament escolar prematur i implicacions socials o econòmiques d’aquesta problemàtica.
• Precarietat laboral, incloent-hi el treball temporal o irregular, així com qualsevol recerca relacionada amb
l’anomenada gig economy.
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Abast:
• Recerques originals sobre la societat espanyola, en curs o totalment noves.
• Si l’àmbit geogràfic és una variable rellevant en la recerca, es donarà prioritat a les propostes que es refereixin
a tot Espanya per davant de les que analitzin una realitat subestatal. Si, per contra, l’àmbit geogràfic no és
una variable rellevant de la recerca, l’abast geogràfic que es proposi no afectarà l’avaluació.

Dades:
• Poden explotar-se tant fonts primàries (dades generades per la recerca mateixa) com fonts secundàries
(enquestes, registres administratius, etc.).
• Les dades explotades han de ser les més recents disponibles i estar actualitzades respecte a les fonts
seleccionades en la data de presentació de la sol·licitud.
• Resultats quantitatius: la recerca ha de donar lloc a evidència quantitativa.

Què oferim?
La convocatòria ofereix recursos econòmics per dur a terme recerques socials de base quantitativa.
L’ajuda consisteix en una aportació de 12.000 euros per projecte (incloent-hi impostos, despeses i costos operatius
de la universitat o el centre de recerca, si n’hi ha), i es financen un màxim de 12 projectes.
Aquesta ajuda econòmica s’ofereix en dos terminis: un 30% quan se signa el contracte i el 70% restant una
vegada l’Observatori Social hagi donat el vistiplau a tots els lliurables (vegeu l’apartat següent).

Què demanem?
Els beneficiaris es comprometen al següent:
• Signar un contracte amb la Fundació Bancària ”la Caixa”, que regularà les condicions de l’ajuda concedida
segons el que recullen aquestes bases. Aquest contracte regula les condicions de producció de l’article
resultant i comporta la cessió en exclusiva a la Fundació Bancària ”la Caixa” de tots els drets d’explotació
del contingut resultant, incloent-hi els drets de reproducció, distribució, comunicació pública (incloenthi Internet) i transformació (incloent-hi la traducció als idiomes que es consideri oportú). Tot això, sens
perjudici dels drets morals i, particularment, del reconeixement dels beneficiaris com a autors de l’article.
Aquest contracte només regula l’ús de l’article divulgatiu que es produirà com a resultat de l’esforç conjunt
entre els beneficiaris i l’Observatori Social, i per tant no impedeix que els beneficiaris publiquin les seves
recerques a qualsevol publicació especialitzada ni que publiquin, en altres plataformes, peces divulgatives
diferents sobre el mateix tema.
• Lliurar un article divulgatiu inèdit del qual siguin autors que expliqui els resultats i les conclusions de la
recerca. Aquest article té com a objectiu ser publicat a l’Observatori Social.
• Lliurar un annex que descrigui detalladament la metodologia de la recerca i els aspectes tècnics de l’anàlisi
efectuada. Aquest annex se sotmetrà a una revisió d’experts a fi d’avaluar la fortalesa científica de la recerca
duta a terme.
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Característiques de l’article divulgatiu
• El contingut de l’article ha de correspondre a la pregunta o les preguntes de recerca formulades en el moment
de presentar la sol·licitud.
• El termini de lliurament de l’article és de 6 mesos a partir de la signatura del contracte que regula les
condicions de l’ajuda.
• A l’hora de redactar-lo, cal seguir les normes editorials de l’Observatori Social de ”la Caixa”.
• L’ Observatori Social de ”la Caixa” es reserva el dret de publicar-lo en diferents formats, si bé no hi està obligat.
• La publicació de l’article a l’Observatori Social de ”la Caixa” no és incompatible amb la publicació posterior,
a les revistes acadèmiques que els beneficiaris considerin oportunes, d’un o més articles amb els resultats
derivats de la recerca. En aquests casos, caldrà esmentar explícitament l’ajuda econòmica rebuda de la
Fundació Bancària ”la Caixa”.

Qui s’hi pot presentar?
La convocatòria està oberta a investigadors individuals o equips de recerca de qualsevol nacionalitat que duguin
a terme la seva activitat en universitats, centres de recerca o entitats privades sense ànim de lucre dedicades a
la recerca i amb seu a Espanya.
L’acord se signarà amb les universitats o els centres a què estiguin adscrits els investigadors, i el finançament
també es canalitzarà a través d’aquestes institucions.

Avaluació de les sol·licituds
Un equip d’experts independents avaluarà les propostes elegibles i seleccionarà un màxim de 12 propostes de
recerca en total. Els aspectes que es tindran en compte en l’avaluació són els següents:
1

La rellevància social i l’interès del problema o fenomen analitzat.

2

El caràcter original i innovador de les preguntes de recerca que es volen respondre.

3

La qualitat tècnica de l’anàlisi de les dades.

Per evitar biaixos i garantir l’equitat del procés, els avaluadors no podran identificar els autors ni la seva filiació.

Quants projectes se seleccionaran?
Està previst seleccionar 4 projectes de recerca per cada tema, fins a un màxim de 12 projectes en total. No
obstant això, depenent de la qualitat de les propostes rebudes, el nombre de propostes seleccionades per cada
tema pot variar, sense que variï el màxim total de la convocatòria.
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Contingut de la sol·licitud
La sol·licitud es pot presentar en castellà, en català o en anglès.
Les sol·licituds presentades han d’utilitzar un llenguatge clar i directe: la claredat expositiva es tindrà en compte
en el procés d’avaluació.
Els investigadors o els equips de recerca interessats a participar en aquesta convocatòria han de presentar la
documentació següent:
1

Document A (projecte)
Aquest document, a més d’incloure el títol de la proposta i l’àmbit temàtic en què s’emmarca, ha de detallar
els aspectes següents:

1

Resum de la proposta (màxim: 50 paraules)

2

Problemàtica social i pregunta o preguntes de recerca (màxim: 250 paraules)
Quina problemàtica o fenomen social es proposa analitzar? Quina rellevància té? Quina pregunta o
preguntes de recerca es volen respondre?

3

Antecedents i innovació (màxim: 200 paraules)
Per què és innovadora la proposta? Quin coneixement previ hi ha a Espanya sobre la qüestió que s’analitzarà
i, de conformitat amb això, on rau l’interès de la recerca proposada?
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Metodologia (màxim: 350 paraules)
Descripció de la metodologia que es proposa utilitzar per dur a terme la recerca.

2

Document B (dades de contacte)
Aquest document ha de contenir les dades següents:

1

Nom o raó social i NIF de la universitat o el centre de recerca a què està vinculat l’investigador o
l’equip de recerca

2

Dades de l’investigador principal:
Nom i cognoms
DNI/NIE/passaport
Càrrec o posició
Adreça electrònica
Telèfon

3

Equip de recerca (màxim: 300 paraules)
Breu ressenya biogràfica de l’investigador principal, així com de la resta de membres de l’equip de recerca, si
és el cas.
En cas que es presenti un equip de recerca, tots els membres han d’haver autoritzat la seva inclusió en la
proposta, i en aquest document cal indicar clarament qui és la persona que coordina el projecte.
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Avís molt important:
• L’estructura dels documents A i B s’ha d’ajustar amb exactitud als esquemes descrits en aquest
document i reflectits a les plantilles que es faciliten. Les sol·licituds que no s’ajustin a aquest
esquema de presentació es desestimaran directament i no passaran a la fase d’avaluació.
• El procés de valoració de les sol·licituds serà anònim. El document A no pot contenir cap dada
que permeti identificar la persona o les persones que presenten el projecte ni informar sobre la
seva filiació professional o laboral, passada o present. L’incompliment d’aquest requisit farà que
la proposta esdevingui inelegible.

Presentació de sol·licituds
Les propostes es poden presentar fins a les 14.00 hores (hora de l’Europa Central) del 4 de novembre de 2019.
Tots els documents de la proposta s’han d’enviar en un mateix correu electrònic, en format PDF, a l’Observatori
Social de ”la Caixa”: observatorisocial@fundaciolacaixa.org

Notificació de resolució de la convocatòria
La resolució general de la convocatòria es publicarà a través de la pàgina web de l’Observatori Social de ”la
Caixa” no més tard del 5 de desembre. Abans d’aquesta data s’enviarà una notificació als seleccionats per mitjà
de l’adreça electrònica de contacte facilitada.
No s’emetran informes d’avaluació de les propostes, no es disposarà de puntuació per cada aspecte valorat i no
s’admetran reclamacions a la resolució de la convocatòria.

Acceptació de les bases
La participació implica l’acceptació total de les bases.
Les sol·licituds que no compleixin tots els requisits (característiques dels sol·licitants, temàtiques, contingut,
format, longitud, presentació, etc.) no seran elegibles i, per tant, no passaran a la fase d’avaluació.
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Protecció de dades personals
La Fundació Bancària Caixa d’Estalvis i Pensions de Barcelona, ”la Caixa”, amb domicili a la plaça de Weyler,
3, 07001 Palma (Illes Balears), és responsable del tractament de les dades per a la gestió de la participació en
aquesta convocatòria. Les dades personals es conservaran fins que acabin els terminis de prescripció aplicables.
Les dades només se cediran per al compliment d’obligacions legals. L’accés a aquestes dades per part de proveïdors
tecnològics ubicats fora de l’Espai Econòmic Europeu té totes les garanties legals exigides. Podeu sol•licitar
més informació i exercir els drets d’accés, rectificació, supressió, limitació, portabilitat i oposició davant el
delegat de Protecció de Dades de la Fundació Bancària ”la Caixa”, a l’avinguda de la Diagonal, 621-629, 08028
Barcelona, o a través de l’adreça dpd@fundacionlacaixa.org. També podeu reclamar davant l’Agència Espanyola
de Protecció de Dades (www.agpd.es).

Dubtes i consultes
Per a qualsevol consulta sobre aquesta convocatòria, podeu escriure a l’adreça electrònica de l’Observatori
Social de ”la Caixa”: observatorisocial@fundaciolacaixa.org

