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PREMIS SCBI PER A JOVES TALENTS EN INFERMERIA 

#TenimTalent Nursing Awards 

DATA : 12 d’abril del 2018 

Hora: 19:00  hores. 

Lloc: Auditori Acadèmia de Ciències Mèdiques i de la Salut de Catalunya 

Es tracta de premiar a joves talents, entre 23 i 35 anys, de la infermeria catalana, amb 
projecció de futur en el món de la infermeria amb l’objectiu de visibilitzar-los dins de la 
disciplina. La proposta es atorgar 10  premis en 10 categories diferents. Les categories 
són: 

1. Jove Talent: Gestió  

2. Jove Talent: Doctor/a  

3. Jove Talent: Atenció Primària i Comunitària 

4. Jove Talent: Atenció Especialitzada  

5. Jove Talent: Innovació i Emprenedoria  

6. Jove Talent: Docència 

7. Jove Talent: Recerca  

8. Jove Talent: Millennial (Estudiant de 18 a 25 anys) 

9. Jove Talent: Categoria lliure 

10. Jove Talent: SCBI 

  

“10 infermeres que ajudaran a canviar el mon de la salut” 

 

Els Premis #TenimTalent es configuren com una proposta per dissenyar una Smart List 

de joves infermeres i infermers amb talent capacitat o actitud especial per 

desenvolupar una activitat amb gran habilitat i carisma.  

Volem descobrir a joves professionals que tindran un impacte en el nostre futur. 

Preguntarem a experts sobre quines són aquelles persones que emergiran en el futur en 

la seva àrea d’expertesa, però també recollirem nominacions d’altres professionals per 

descobrir a aquestes 10 infermeres que ajudaran a canviar el mon de la salut. 
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Des de la SCB Infermeria volem apropar-nos a algunes de les ments més brillants del 

món de la infermeria per descobrir a les futures persones que transformaran la 

professió. Algunes d’elles  es possible que ja les coneguis, altres estan per descobrir. De 

totes maneres, són infermers i infermeres que realment has de conèixer!! 

 

CATEGORIES: 

 

1. Jove Talent: Gestió  

Aquest premi reconeix i premia les infermeres gestores o líders on la seva contribució 

actual està canviant la manera de gestionar serveis infermers. El jurat està buscant 

nominacions de infermeres joves dedicades a la gestió de serveis infermers que estan 

canviant i innovant en el lideratge infermer. 

2. Jove Talent: Doctor/a  

Aquest premi reconeix i premia a les infermeres joves doctores pel seu esforç i 

contribució a la infermeria. El jurat està buscant nominacions de infermeres joves que 

han finalitzat els estudis de doctorat.   

3. Jove Talent: Atenció Primària i Comunitària 

Aquest premi està obert a infermeres que treballen en entorns comunitaris, com ara 

centres d’atenció primària, departaments de salut pública i escoles d’educació primària 

o secundaria. El jurat està buscant nominacions de infermeres joves  dedicades a 

l’Atenció Primària de salut. Els candidats poden designar-se a ells mateixos, pel seu 

equip o ser nominats per un company. 

4. Jove Talent: Atenció Especialitzada  

Aquest premi està obert a infermeres que treballen en entorns hospitalaris sense 

descartar qualsevol àrea d’especialització. El jurat està buscant nominacions de 

infermeres joves dedicades a l’atenció especialitzada. Els candidats poden designar-se a 

ells mateixos, pel seu equip o ser nominats per un company. 
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5. Jove Talent: Innovació i Emprenedoria  

Aquest premi està dedicat a infermeres que han destacat per la seva contribució en el 

món de l’emprenedoria o que han iniciat projectes innovadors dins de qualsevol àrea 

que estan marcant una diferència. Les infermeres poden nominar a si mateixos, el seu 

equip o ser nominats per un company. 

 

6. Jove Talent: Docència 

Aquest premi reconeix la tasca desenvolupada per infermeres joves en el camp de la 

docència, professionals que destaquin per la forma de transmetre coneixement, 

preocupats per la innovació, usuaris de noves tecnologies i compromesos en la formació 

teòrica, tècnica i en valors dels nous professionals. 

 

7. Jove Talent: Recerca  

Aquest premi busca premiar infermeres joves que tinguin el grau de doctor i estiguin 

vinculades a activitats i grups de recerca, sigui quin sigui l’àmbit en el que desenvolupen 

la seva activitat professional. 

 

8. Jove Talent: Millennial 

Aquest premi té l’objectiu de reconèixer a joves estudiants d’infermeria (entre 18 i 25 

anys). El jurat estarà format pels membres de l’Espai Jove de la SCBI. Els candidats han 

de destacar dintre del seu col·lectiu perquè han demostrat certes inquietuds en voler 

canviar el paradigma i pensament infermer.  Els estudiants o joves infermeres poden 

autoanomenar-se  o ser nominats per un company.  

 

9. Jove Talent: Categoria Lliure 

Aquest premi te com a objectiu reconèixer un jove talent que destaqui en algun àmbit 

o projecte amb la suficient entitat pròpia per a ser visibilitzat i que no pugui ser inclòs 

en les categories anteriors. 

 



 
 

4 
 

 

 

 

10. Jove Talent: SCBI 

Aquest premi serà atorgat per assignació directa de la Junta de la Societat Catalano 

Balear d’Infermeria com a reconeixement a la trajectòria d’un jove talent de qualsevol 

àmbit de la professió 

 

 

BASES DE LA CANDIDATURA: 

1.- Els candidats i candidates han de ser proposats per una entitat o professional a títol 

individual.  

2.- Només es pot presentar a un/a candidat/a a una de les 9 categories proposades. La 

categoria Jove talent SCBI és atorgada per assignació directa de la Junta de la Societat. 

3.- Els candidats han de tenir fins a 35 anys en el moment de presentar la candidatura 

4.- La proposta de candidatura s’ha de presentar mitjançant una sol·licitud 
acompanyada de la documentació següent: 
 

 Nom i Cognom 

 Centre de treball 

 Data de Naixement 

 Memòria acreditativa en que es motivin les causes i circumstàncies de la 
candidatura 

 Qui presenta la candidatura 

 Nom i telèfon de 3 persones de referència 

 Definir-se / definir al candidat amb un lema 

 Caracteritzar-se / caracteritzar al candidat amb 5 “etiquetes” 
 
 
Les propostes es podran presentar en suport electrònic (pdf) a través l’adreça 
electrònica scinfermeria@academia.cat fins el dia 19 de Març de 2018 

mailto:scinfermeria@academia.cat

