CONVOCATÒRIA BECA JOSEP GUIXÀ (7a edició)
La Junta del CLC té l’honor de convocar la beca JOSEP GUIXÀ d’elaboració
de material en català per a la logopèdia, enguany en la seva 7a edició.
Bases de participació:
1. El Col·legi de Logopedes de Catalunya (CLC) convoca la Beca Josep Guixà
d’elaboració de material en català per a la logopèdia 7a edició amb l’objectiu de
promoure i donar suport a la creació de materials d’ajut a la tasca del logopeda.
Aquesta convocatòria anual té per objectiu, retre homenatge i mantenir viu el record del
senyor Josep Guixà, que fou mestre de molts logopedes i creador d’un estil de fer i
viure la nostra professió.
2. Hi podran participar a títol individual o col·lectiu, aquelles persones que desenvolupin
tasques professionals de logopeda i els estudiants de la diplomatura de Logopèdia. És
condició indispensable per participar-hi estar col·legiat (al CLC o a qualsevol altre
col·legi de l’Estat espanyol), si s’hi participa a títol individual o que un dels membres ho
estigui, si s’hi participa en grup. Els estudiants universitaris no cal que hi estiguin
col·legiats, però han de presentar un document acreditatiu de la condició d’estudiant.
3. Els participants presentaran un projecte del material en format paper (dues còpies) i en
format electrònic. En aquest projecte s’explicitaran els objectius del material, les seves
bases teòriques, l’aplicabilitat i els materials de suport que faran servir. Podran
presentar-se, a més a més d’en català, en qualsevol altre llengua que es vulgui. El
treball haurà de ser inèdit i tindrà, com a màxim, 1 any per ser desenvolupat.
L’atorgament de la beca és sobre el projecte inicial presentat.
4. Els treballs es presentaran signats amb pseudònim i totes les dades d’identificació
(nom i cognoms dels autors, adreça postal i electrònica, telèfon de contacte, etc..) en
un sobre tancat amb el pseudònim escrit a l’exterior.
5. El termini de presentació de projectes finalitza el 30 de setembre de 2010 a les 18h. Els
treballs es presentaran a la seu del CLC, carrer Bruc, 72-74, 5è pis de Barcelona.
6. El premi té una dotació de 1.800 € repartits en dos pagaments de 900€, un a l’acte
d’atorgament de la beca i l’altre al lliurar al CLC el projecte acabat.
7. El jurat estarà format per un familiar del senyor Guixà (o en qui es delegui), i
representants de la Junta de Govern del CLC.
8. El jurat pot declarar la beca deserta i no pot dividir-la ni ajornar-ne la dotació a
posteriors convocatòries.
9. El jurat es reserva el dret d’interpretació d’aquestes bases i té capacitat per resoldre els
supòsits que no s’hi prevegin.
10. La beca es concedirà al millor projecte i el veredicte es farà públic a l’acte de celebració
de l’12è aniversari del CLC el 6 d’octubre de 2010.
11. El CLC es reserva els drets d’edició i distribució del material i l’autor en conserva els
drets d’autor.

Participa-hi! Hi tens molt a guanyar!
*Per a qualsevol aclariment, no dubteu a trucar al CLC. 93 487 83 93

