Premi de la Societat Catalana de Química a l’Activitat Divulgadora
1a convocatòria. Premi instituït el 2021
Es valoraran les tasques de divulgació de la química dutes a terme en qualsevol àmbit amb
l’objectiu de millorar la formació de la cultura química de la ciutadania. El premi consistirà en un
diploma i una dotació econòmica.
Requisits per a poder optar al premi
o Ser soci o sòcia de la Societat Catalana de Química (SCQ) o desenvolupar l’activitat
professional a terres de llengua i cultura catalanes.
o Cada candidatura es podrà presentar només a una única modalitat de premis de la SCQ.
o Els membres de la Junta de la SCQ no podran optar a cap de les modalitats de premis de
la SCQ.

Deures de les persones premiades
 Hauran de pronunciar una conferència, la data i el lloc de la qual serà acordada amb la
SCQ a proposta d’aquesta.
 Hauran de participar com a membres del jurat dels premis en les edicions següents.
 Hauran de preparar un vídeo d’aproximadament cinc minuts, en què expliquin la
importància del seu treball i els resultats obtinguts més rellevants.

Presentació de candidatures
La presentació de candidatures es realitzarà mitjançant el procediment següent:
 Cada candidatura serà presentada per un soci o sòcia.1 Les autocandidatures dels socis i
sòcies estan permeses.
 La presentació d’una candidatura per als premis consistirà en:
- Una exposició dels mèrits del candidat o candidata pels quals és mereixedor del premi,
en català (extensió màxima: dues pàgines).
- Un CV abreujat del candidat o candidata en català (extensió màxima: dues pàgines).
- Un CV complet del candidat o candidata, en català.

Les candidatures s’han de tramitar a l’adreça scq@iec.cat.
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Un membre de la Societat pot presentar més d’una candidatura, sempre que siguin candidatures
diferents a modalitats diferents de premis de la SCQ.
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El jurat del premi, nomenat per la Junta de la Societat Catalana de Química, estarà format per
un mínim de cinc membres. Els membres de la Junta de la SCQ (a excepció del president o
presidenta, o la persona delegada) no podran participar com a membres del comitè del jurat.
El secretari o secretària de la SCQ actuarà com a secretari o secretària del jurat, i tindrà veu però
no vot. La SCQ vetllarà perquè no hi hagi conflictes d’interessos entre el jurat i els candidats.

Convocatòria: 15 d’abril de 2021
Termini d’admissió de candidatures: 14 de maig de 2021, a les 14 hores
Lliurament: darrer quadrimestre de l’any

SCQ · PREMI A L’ACTIVITAT DIVULGADORA · 2021 | INFORMACIÓ: TEL. 935 529 106 · SCQ@IEC.CAT

