Premi ACIA al millor treball de divulgació de la
recerca en Intel·ligència Artificial 2019
http://www.acia.cat/procedures
La difusió de la ciència és una tasca necessària perquè la societat conegui la importància de la recerca. Per aquest motiu,
l'Associació Catalana d'Intel·ligència Artificial (ACIA) convoca una nova edició del premi al millor treball de divulgació
de la recerca en Intel·ligència Artificial. L'objectiu de la convocatòria d'aquest premi és promoure la difusió de la
Intel·ligència Artificial a través dels mitjans multimèdia (diaris, TV, Internet).

Participació
Cada soci/a de l’ACIA pot proposar la contribució a la difusió de la IA que consideri més rellevant de l’any en l’àmbit
dels Països Catalans, sense restricció a què hagi estat realitzat per un soci/a de l’ACIA. El període de recepció de
contribucions va del 20 de juny al 23 de setembre de 2019. S'acceptaran treballs de difusió en qualsevol format (vídeo,
àudio, pàgina web, joc, text, còmic...), amb l'únic requisit que contribueixin a fer difusió de la Intel·ligència Artificial
entre el públic no especialitzat.

Premi
Els autors del treball guanyador rebran un diploma i una dotació econòmica de 300 euros per al primer classificat, i 200
euros per al segon, i hauran de fer un resum escrit o comentari del seu treball guanyador que es publicarà a la web o al
butlletí de l'Associació Catalana d'Intel·ligència Artificial.

Documentació
Per proposar una contribució a la difusió de la IA, s’ha de presentar la documentació següent:
1. Dades personals del soci/a que proposa la contribució: nom i cognoms, telèfon i adreça electrònica de contacte.
2. Autor/s originals de la contribució: nom i cognoms, i adreça electrònica si està disponible.
3. Còpia digital del treball en un format d'ús corrent, o lloc web on es pot consultar.
4. Resum del treball que es proposa i de la seva significança, que podrà ser penjat a la web de l'associació a discreció del
consell rector.
5. Si s'escau, informació de la pàgina web on ha estat publicat, i qualsevol informació addicional rellevant sobre l'impacte
de la publicació.
La documentació es lliurarà electrònicament fins al 23 de Setembre de 2019 enviant un missatge per correu electrònic
(email) al responsable del premi de divulgació de l’ACIA Martí Sánchez-Fibla: marti.sanchez@upf.edu

Selecció
El jurat serà nomenat pel consell rector i podrà declarar desert el premi, escollirà el millor treball tenint en compte els
criteris següents: originalitat, rol de la Intel·ligència Artificial en el contingut, audiència a la qual està adreçat, qualitat
del contingut científic i qualitat tècnica del treball.

Lliurament del premi
El premi i el diploma es lliuraran durant el Vintè Congrés Internacional de l’Associació Catalana d'Intel·ligència Artificial
(CCIA 2019) els dies 23,24,25 d'octubre a Mallorca.

Terminis
- Presentació de documentació: fins al 23 de Setembre de 2019
- Resolució del jurat: abans del 20 d’Octubre de 2019
- Presentació del projecte guanyador i entrega del premi i diploma: 25 d'octubre 2019

