II Jornades Estudis Locals de Campos
Bases de la convocatòria
_______ El tema de les comunicacions haurà de ser de
qualsevol matèria o disciplina d’estudi relacionada amb el
terme de Campos.
_______ L’extensió no podrà sobrepassar els 15 folis
DINA4 (incloent-hi figures, taules i bibliografia). A més,
s’haurà de lliurar un resum d’una extensió màxima de mig
full. S’hauran de presentar dues còpies impreses i una en
format word en suport electrònic (o una còpia per correu
electrònic), amb lletra del tipus Arial, tamany 12, cos
justificat i interlineat d’1,5. A més han de constar: nom i
llinatges, filiació acadèmica i títol.
_______ El termini de presentació de les comunicacions
(definitives, resum + comunicació) serà fins dia 17 de
setembre de 2018, i es poden presentar de manera
presencial en un sobre tancat a la Biblioteca Municipal de
Campos (c/ de sa Síquia, s/n) o virtual a l’adreça:
jornadescampos@gmail.com
_______ Totes les comunicacions seran avaluades pel
comitè científic i, les que s’acceptin seran presentades a
les Jornades. L’exposició de cada comunicació tendrà una
durada màxima de 20 minuts. Aquestes seran publicades
o no depenent de l’informe de la Comissió, atenent a criteris del seu rigor científic.
_______ El termini d’inscripció a les jornades serà fins dia
22 d’octubre de 2018 i serà gratuïta. Aquesta inscripció
inclou l’assistència a les jornades i la documentació.

CERTIFICAT D’ASSISTÈNCIA
Al final de les jornades es lliurarà un certificat d’assistència.
En tramitació la concessió de crèdits de formació de
professorat.

DATA I LLOC
Les jornades es celebraran els dies 2 i 3 de novembre de
2018 al Centre Cultural Polivalent (carrer de sa Síquia,
s/n).

INSCRIPCIONS
Fins dia 22 d’octubre de 2018.
Es podrà realitzar de manera presencial i/o electrònica.
Lloc presencial:
Biblioteca Municipal de Campos (carrer de sa Síquia, s/n).
Telèfon: 971 652 931.
Correu-e: jornadescampos@gmail.com

+ INFORMACIÓ
Biblioteca Municipal de Campos (carrer de sa Síquia, s/n).
Telèfon: 971 652 931.
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