
 

 

 

V Convocatòria del Premi ACCID al cas pràctic en 

comptabilitat i direcció d’empreses 
 

Candidatures: 

 

- Seran candidats al premi aquelles persones que hagin realitzat un cas pràctic, preferentment basat 

en un fet real, relacionat amb la comptabilitat o la direcció d’empreses, i que per la seva 

importància, originalitat, implicacions o aportacions mereixi ser reconegut especialment.  

 

- 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 candidatures:  
 

- Es podran presentar candidatures fins el 28 de febrer del 2017.  

 

Característiques del cas pràctic: 

 

- El cas pràctic s’haurà de presentar en un document Word, tipus de lletra Times New Roman, tipus 

12, interlineat 1,5. Hauran de presentar un format similar als casos pràctics ubicats a la secció de 

la Central de Casos a la pàgina web de l’ACCID. 

 

- L’extensió del cas haurà d’estar comprés entre 15 i 20 pàgines (nota pedagògica inclosa). 

 

- El cas podrà estar redactat en català, castellà, o anglès. 

 

Dotació:  

 

- El primer premi serà un diploma acreditatiu i una dotació econòmica de 400 euros. El segon premi 

serà un diploma acreditatiu i una dotació econòmica de 200 euros (es podrà desglossar en 2 

accèssits de 100 euros cadascun). 

 

- Els casos premiats seran publicats en format paper o en format electrònic a la web de l’ACCID. 

Igualment podran publicar-se altres casos presentats que pel seu interès sigui recomanable. 

 

Jurat:  
 

-  El Jurat estarà format pels mateixos membres que el Jurat dels Premis ACCID. 

  
-  El comitè científic (format pels membres del consell assessor de l’APC) realitzarà una primera 

revisió dels casos pràctics rebuts i n’escollirà 3. El jurat escollirà els casos pràctics proposats pel 

comitè científic. Finalment, la Junta de l’ACCID confirmarà, si així ho creu, el cas pràctic 

guanyador. 

 
- Els membres del Jurat dels Premis, membres i consellers de la Junta de l’ACCID, i membres de 

la Junta directiva de l’APC no podran ser candidats a aquest Premi. 

 

Forma i adreça d’enviament: 

 

- Podrà enviar-se tant en format paper a l’adreça Gal.la Placídia, 32, 08006 Barcelona com en 

format online al correu info@accid.org  

mailto:info@accid.org

