
 

 

CONCURS EXTRAORDINARI CASOS PRÀCTICS 

 

La Central de Casos de l’ACCID, amb el suport de la Universitat Pompeu Fabra, 

vol impulsar la creació de casos pràctics que puguin utilitzar-se posteriorment 

per a la docència. D’aquesta forma, es vol animar a tots els docents en temes de 

comptabilitat i finances de qualsevol Universitat a enviar casos pràctics que 

descriguin  algun conflicte o fet rellevant que pugui ser objecte de debat i amb 

conseqüències reals per a l’empresa, o bé alguna situació d’èxit o fracàs d’alguna 

empresa per causes internes. 

 

Candidatures  

- Seran candidats als premis aquells docents actius en alguna Universitat que 

hagin realitzat un cas pràctic, real, i que per la seva importància, originalitat, 

implicacions o aportacions mereixi ser reconegut especialment.  

- Es valoraran molt positivament els casos que plantegin un problema, conflicte 

o fet rellevant dins l’empresa que s’hagi de discutir i/o pugui generar 

conseqüències en el futur. 

- No s'acceptaran casos que ja hagin estat premiats en altres convocatòries de 

l’ACCID o d’altres entitats. 

- Els candidats hauran d’enviar un Currículum Vitae.  

- Juntament amb el cas pràctic, s’haurà d’incloure una nota pedagògica on figuri 

la solució proposada per al cas. També s’haurà d’indicar l’assignatura que es 

pugui relacionar amb el cas pràctic. 

Període de presentació de les candidatures  

- Es podran presentar candidatures fins el 30 d’abril del 2017.  

 



 

Selecció casos i dotació  

- De tots els casos rebuts es seleccionaran tres casos finalistes, selecció que es farà 

pública abans del 8 de maig de 2017. 

- El tres casos premiats hauran de ser presentats al VII Congrés ACCID que tindrà 

lloc a IESE Business School el 8 i 9 de juny de 2017, i és en aquesta presentació 

on el tribunal decidirà l’ordre de la classificació.  

- L’exposició es realitzarà durant una de les sessions simultànies i no podrà 

excedir els 20 minuts. 

- El millor cas rebrà una dotació de 1.600 euros i el segon i tercer premi una 

dotació de 1.200 euros cada un. En cas que estigui creat per més d'un docent es 

repartirà aquesta quantitat. El premi estarà subjecte a la retenció que 

correspongui.   

- Igualment, els casos rebuts, tant premiats com no premiats, que es considerin 

de qualitat podran ser publicats en format electrònic a la Central de Casos de 

l'ACCID.  

Normes d’elaboració 

Tant el cas com la nota tècnica hauran de seguir estrictament les normes 

d’elaboració marcades per la Central de Casos ACCID.  

http://www.accid.org/centraldecasos.php?id=0&sec=2 

Els casos s’hauran d’enviar en format word i pdf i en català, castellà o anglès. 

Tribunal 

El Tribunal estarà format per un President nomenat per l’Agrupació de Professor 

de Comptabilitat i Control de l’ACCID, un vocal membre de la UPF i un vocal 

membre de l’IESE.  

Aquest  realitzarà una primera revisió dels casos pràctics rebuts i n’escollirà 3 i 

serà en la presentació dels tres casos on s’acabarà de decidir l’ordre dels premis.  

Forma i adreça d’enviament  

- La informació corresponent s’haurà d’enviar per correu electrònic a 

centraldecasos@accid.org indicant a l’assumpte “Concurs extraordinari”. 

Igualment, per a qualsevol dubte envers la convocatòria contacteu amb la mateixa 

adreça electrònica. 

http://www.accid.org/centraldecasos.php?id=0&sec=2

