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L’objectiu de les beques de recerca del Col·legi d’Òptics i Òptiques Optometristes

de Catalunya (COOOC) és la de promoure, fomentar, reconèixer i valorar estudis

inèdits que potenciïn el desenvolupament professional per contribuir al

reconeixement de la professió en la societat com a referent en l’atenció primària de

la visió.

BASES PER A LA CONCESSIÓ DE BEQUES DE RECERCA

Introducció

Consideracions

1 OBJECTE

La concessió de beques a treballs de recerca desenvolupats per òptics

optometristes col·legiat/des relacionats amb la visió en general i la salut visual en

concret. La idea és apropar la ciència i la innovació a tot/es col·legiat/des.

2 CONDICIONS

L’investigador principal del projecte haurà de ser un optometrista col·legiat/da al

COOOC, encara que no impedeix que altres professionals relacionats amb les

ciències de la visió formin part de l’equip del projecte. 



La convocatòria per les beques de recerca del COOOC de l’any 2022 serà de l'1

de gener al 30 d'abril 2022 i la resolució el 31 de maig, 2022.

Documentació a presentar: 

Sol·licitud (veure doc)

Memòria (veure doc model memòria descriptiva)

Curriculum Vitae de l’investigador principal

Compromís de publicació de resultats a la revista CiènciesdelaVisió.cat

(veure doc Compromís de publicació)

L’idioma de la documentació a presentar serà el català.

Cal presentar una memòria descriptiva en què es justifiqui el projecte, seguint el

document model, que consta de la tradicional estructura de resum introductori,

objectius, metodologia, pla de treball, calendari (veure doc. model memòria

descriptiva     ). 

Cal presentar un pressupost detallat i justificació de les partides

pressupostàries. 

El termini per a la finalització del projecte és de 12 mesos.

Els projectes que rebin una de les beques de recerca accepten el compromís de

publicar una part dels resultats a la revista CiènciesdelaVisió.cat (veure doc

Compromís de publicació      ). 

En el cas d’un projecte de recerca que impliqui participants humans, s’haurà

d’acreditar l’aprovació per un comitè ètic d’investigació.

Enviar la documentació a secretaria@coooc.cat, indicant el nom de l'autor/a,

número de col·legiació i dades de contacte.
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3 PRESENTACIÓ DE LA SOL·LICITUD I REQUISITS

NOTIFICACIONS4

El COOOC realitzarà les comunicacions i notificacions, previstes en aquestes bases,

per mitjans electrònics.

https://www.coooc.cat/wp-content/uploads/2022/03/Model-de-sol%C2%B7licitud-beques-recerca.pdf
https://www.coooc.cat/wp-content/uploads/2022/03/Model-de-memo%CC%80ria-descriptiva-projecte-beques.pdf
https://www.coooc.cat/wp-content/uploads/2022/03/Document-Compromi%CC%81s-de-publicacio%CC%81.pdf
https://www.coooc.cat/wp-content/uploads/2022/03/Model-de-memo%CC%80ria-descriptiva-projecte-beques.pdf
https://www.coooc.cat/wp-content/uploads/2022/03/Document-Compromi%CC%81s-de-publicacio%CC%81.pdf


SERVICIOS DE REDES SOCIALES MÁRQUEZBASES DE PUBLICACIÓ PER A LA REVISTA CIÈNCIESDELAVISIÓ.CAT

5 CRITERIS DE VALORACIÓ I PUNTUACIONS CORRESPONENTS

Els treballs han de ser originals i es valoraran els següents aspectes: 

a) innovació

b) rigor 

c) claredat de la proposta

d) aplicació clínica dins l’àmbit de l‘optometria 

e) viabilitat del projecte 

f) experiència investigadora de l’equip de treball

6 OBLIGACIONS DE LES PERSONES BENEFICIÀRIES

Justificar l’execució del treball segons el detallat a les condicions i requisits

d’aquestes bases als 6 i als 12 mesos.

Destinar una part dels resultats del treball a una publicació en

CiènciesdelaVisió.cat en el termini màxim de 18 mesos.

S’espera que l’investigador o l'investigadora presenti els resultats del projecte

en algún congrés d’àmbit nacional/internacional o que ho envïi per a publicació

a alguna revista indexada en el termini de 18 mesos. 
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7 IMPORT

La quantia de les subvencions és la que es determina a cada convocatòria, d’acord

amb la disponibilitat pressupostària. La dotació per a l’any 2022 serà de fins a 9.000

euros.

8 COMISSIÓ DE VALORACIÓ (JURAT) DE LES SOL·LICITUDS

Es crearà una comissió d’avaluació formada per experts que valorarà les propostes.

La decisió del jurat serà inapel·lable i aquest es reserva el dret a declarar les beques

desertes. Així mateix, el jurat pot anomenar una persona externa perquè faci el

seguiment de la valoració.  
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9 JUSTIFICACIÓ

Caldrà justificar la realització efectiva del projecte i presentar la memòria

d’execució del treball de recerca en què s’incloguin les activitats realitzades,

l’assoliment dels objectius, així com de les despeses que se’n derivin. La data límite

de presentació serà en el termini de 12 meses de la concessió de la beca.

PAGAMENT10

Es farà de manera fraccionada, una meitat a l’inici del projecte (mes de maig de

l’any en curs) i l’altre meitat a finals de l’any en curs i prèvia entrega de la

documentació que justifiqui el progrés del projecte als 6 mesos.

PROPIETAT I PUBLICACIÓ DE TREBALLS11

El COOOC es reserva el dret d’edició dels treballs becats un cop finalitzats. Les

autores i autors mantenen els drets de propietat intel·lectual sobre la seva obra i es

comprometen a revisar i adequar el treball per a la publicació a CVC. En les

publicacions i altres actuacions resultants que es puguin produir gràcies a aquesta

convocatòria cal fer referència al suport econòmic del COOOC. Els treballs no

seleccionats poden ser recuperats per les persones titulars. 

PUBLICACIÓ DE LES BASES I DE LA CONVOCATÒRIA12

Aquestes bases, així com un extracte de la convocatòria, es publicaran en el web

del COOOC, i en la revista Optometristes.cat i CVC.cat, així com comunicades als

col·legiats i col·legiades via correu electrònic.
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