BASES DEL PREMI ÀNGELS MALONDA
DE CIÈNCIA I TECNOLOGIA
2021
CENTRE D'ESTUDIS I INVESTIGACIONS COMARCALS ALFONS EL VELL

En aquests temps incerts que ens ha tocat viure, la ciència ens ha donat l’única finestra on
albirar el final del túnel de la pandèmia que ens assetja. Els últims mesos la ciència s’ha
posicionat al centre de les nostres vides i gràcies a ella la humanitat podrà refer el seu camí. Els
investigadors biomèdics i biòlegs, però també els matemàtics i físics han dedicat mols esforços
per aconseguir una vacuna i per controlar l’extensió de la malaltia.
Per aquesta i per moltes altres raons el CEIC vol fomentar les activitats científiques i en
especial l’esperit investigador dels joves, premiar el seu esforç per augmentar el benestar de la
humanitat. El CEIC vol premiar els nostres joves amb un premi anual dedicat a la científica de
Gandia Angels Malonda amb les bases següents:
1. Podran participar en aquest certamen les persones investigadores nascudes o residents a
la Safor així com estudiantat dels centres universitaris comarcals que, en data 31 de desembre
de 2020, no hagen complit els 30 anys.
2. Els treballs consistiran en investigacions bàsiques o aplicades relacionades amb
les àrees científiques, experimentals i tecnològiques universitàries. Els treballs han de ser
originals.
3. No podrà presentar-se un mateix treball que haja rebut un premi en convocatòries
anteriors del CEIC o d’una altra institució o entitat.
4. Al premi es podrà presentar una tesi doctoral, un treball fi de master (TFM), un treball fi
de grau (TFG) o qualsevol altre treball d’investigació sobre ciències bàsiques i tecnologia.
5. Per presentar-se al premi caldrà omplir el formulació d’inscripció que contindrà la
informació següent:
◦ Dades personals
◦ Títol del treball que es presenta
◦ Tipus de treball (tesi, TFM, TFG, altres i institució on s’ha realitzat)

◦ Descripció resumida en valencià/català del treball que es presenta al premi, que continga
els apartats següents:
→Breu resum de la investigació realitzada (màxim 200 paraules).
→Antecedents i estat del coneixement previ (unes 300 paraules).
→Objectius de la investigació (unes 100 paraules).
→Resultats obtinguts i discussió (unes 1000 paraules).
→Projecció del treball: futures investigacions, aplicació pràctica i beneficis
socials i econòmics (unes 500 paraules).
→Bibliografia (màxim un full).

A més a més caldrà lluirar els documents següents:
1. Còpia escanejada del document nacional d’identitat complet de la persona
participant.
2. Còpia del treball en pdf (valencià/català, castellà o anglés)
3. Currículum abreujat de la persona que opta al premi.

6. Els documents anteriors s'hauran d'entregar telemàticament a la secretaria del CEIC
Alfons el Vell: beques@alfonselvell.com
7. El termini per a presentar els treballs finalitzarà a les 14.00 hores del 30 de setembre de
2021.
8. El jurat, que serà designat per la Comissió Executiva del CEIC, estarà compost per
professors universitaris, investigadors de centres d’investigació, personalitats del món
empresarial i de la transferència del coneixement. Es reunirà a partir d’octubre de 2021 per
seleccionar els treballs candidats i, d’aquests, el treball guanyador. El jurat valorarà de manera
positiva que la persona que es presenta al premi té relació per naixença o residencia amb la
comarca de La Safor.
9. El dia 11 de febrer de 2022, Dia de la Dona i Xiqueta en Ciència, o en una data pròxima, es
lluirarà el Premi de Ciència i Tecnologia Angels Malonda, amb una dotació econòmica de 2.000
€.
L’acceptació del premi per la persona guanyadora comporta el compromís d’escriure —en un
termini de sis mesos a partir de la data de lliurament del premi— un text de divulgació sobre el
tema de la recerca premiada, en valencià/català per a publicar pel CEIC als mitjans que
considere adients. A més farà una presentació del treball en una sessió presencial o telemàtica
en l’acte de lliurament del premi o en la Setmana de la Ciència de Gandia.
El Consell Executiu del CEIC Alfons el Vell és l’òrgan de gestió i resolució de tots els dubtes i
eventualitats que pogueren sorgir en l’execució de la convocatòria. La presentació de la
candidatura suposa la plena acceptació d’aquestes bases.

