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CONVOCATÒRIA DE BEQUES PER ASSISTENCIA D’ESTUDIANTS AL  
CCIA 2017 

 

Convocatòria 2017 de l’Associació Catalana d’Intel∙ligència Artificial (ACIA) per 
fomentar la participació dels estudiants socis  de  l'ACIA  en  el  congrés de l’associació 
(CCIA: Congrés Català de Intel∙ligència Artificial- International Conference of the 
Catalan Association for Artificial Intelligence). 

Es Convoquen dues modalitats de beques: 

A. Beques d’allotjament i transport per participar al CCIA 

B. Beques per la inscripció gratuïta al CCIA 

 

A. BEQUES PER L'ALLOTJAMENT I TRANSPORT PER PARTICIPAR AL CCIA 
 

1. L'Associació Catalana d'Intel·ligència Artificial (ACIA), convoca 
beques per   a   estudiants   socis   de   l'ACIA   per   assistir al  Congrés 
Internacional   de   l’Associació   Catalana   d’Intel·ligència Artificial  (CCIA). 

 
2. Hi haurà una convocatòria a l'any per a la presentació de sol·licituds de beques que 

es tancarà després de la data de notificació de les acceptacions del congrés. 
Per l’any 2017 aquesta data límit és el dia 5 de juliol. 

 
3. El pressupost anual és de 1500 euros. 
 
4. La quantitat assignada a la beca serà d’un màxim de 250 euros, per l’allotjament i 

el transport, amb la idea d'afavorir que els estudiants participin tots els dies del  
congrés. D’acord amb això, l’import d’aquesta beca no es pot fer  servir  per  a  la 
inscripció  al congrés. 

 
5. El procediment és com segueix. 

a. Els estudiants, socis de l’ACIA,  sol·liciten la beca a l'ACIA enviant la 
informació següent al responsable de beques del consell rector 
(joaquim.melendez@udg.edu):  

i)  Nom de l'estudiant, afiliació i grup de recerca al qual pertany (o que el 
recolza). 

ii)  Carta de suport  a  l'estudiant per part del director de la tesi. 
iii)  Situació laboral (estudiant no  remunerat, becari, contractat, etc.) 
iv)  Detalls del treball acceptat (si és el cas): títol i autors. 

 
b. La comissió corresponent en fa la selecció i la comunica als estudiants. Per a la 

selecció es tindrà en compte:  
i) La informació subministrada per l'estudiant. 
ii) El grup de recerca (que hi hagi diversitat en els grups de recerca recolzats). 
iii) Si l'estudiant ja ha estat recolzat en altres edicions. 
iv) Altra informació que el consell rector cregui rellevant a l'hora de prendre la 

decisió. 
c. L'import de la beca es pagarà directament a l'estudiant, el qual haurà de justificar 

adequadament les despeses d'allotjament i transport a l’ACIA. L'estudiant 
subministrarà a l'ACIA els documents acreditatius necessaris per la justificació. 

d. La resolució serà el 10 de juliol i es fa publicitat al web de l'ACIA dels receptors 
de la beca. 
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B. BEQUES PER A INSCRIPCIONS GRATUÏTES AL CCIA 

 
1. Es convoquen 10 beques per estudiants, socis de l’ACIA, per a inscripcions 

gratuïtes al CCIA 2017. D’aquestes, se’n reservaran les que siguin necessàries 
pels becaris finançats en les convocatòries de l’associació i que hagin de 
presentar el  treball becat al congrés, així com els guardonats amb al premi de 
millor tesi doctoral i millor treball de fi de grau/màster. 

 

2. En el 2017 la convocatòria tanca el dia 5 de juliol. 
 

3. No es pot sol·licitar aquesta beca si l’estudiant té un paper acceptat i cap altre 
coautor s’inscriu al CCIA. 
 

4. El procediment és com segueix: 
a. Els estudiants sol·liciten la beca a l'ACIA enviant la informació següent al 
responsable de beques del consell rector (joaquim.melendez@udg.edu): 

i) Nom de l'estudiant, afiliació i grup de recerca al qual pertany 
ii) Carta de suport a l'estudiant per part del director de la tesi 
iii) Situació laboral (estudiant no  remunerat, becari, contractat, etc.) 
iv) Títol de l’article acceptat al CCIA, si és el cas.  
v) En cas d’article acceptat, indicar quin altre coautor s’ha inscrit o 

inscriurà. 
 
b. La comissió corresponent en fa la selecció i la comunica als estudiants. Per a la 
selecció es tindrà en compte:  

i) La informació subministrada per l'estudiant 
ii) El grup de recerca (que hi hagi diversitat en els grups de recerca 

recolzats) 
iii) Si l'estudiant ja ha estat recolzat en altres edicions 
iv) Altra informació que el consell rector cregui rellevant a l'hora de 

prendre la decisió. 
 

c. La resolució serà el 10 de juliol i es fa publicitat al web de l'ACIA dels receptors 
de la beca.  


