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Condicions de participació a la Tribuna d’Experiències 
 
 

INSCRIPCIÓ 
 

Per presentar un treball a la Tribuna d’Experiències cal haver 
formalitzat la inscripció de la persona o persones autores a les 
Jornades. 
 
Si el 26 d’octubre de 2018, termini establert per a la inscripció a les 
Jornades, no es compleix aquest requisit, l’organització de les Jornades no 
en permetrà ni la presentació ni la publicació. 

 
CONTINGUT 
 

Aquest àmbit és obert a totes aquelles persones que, prèvia comunicació, 
vulguin exposar quin ha estat el seu treball, la seva experiència, en la 
realització d’una exposició, d’una publicació, en el tractament d’un fons 
determinat o en qualsevol altra activitat relacionada. 
 
A nivell indicatiu, el text hauria de descriure l’experiència, indicar-ne els 
objectius, referir-se als mitjans utilitzats i expressar-ne els resultats. 

 
ACCEPTACIÓ 
 

La proposta es presentarà d’acord amb una fitxa resum que es publicarà al 
web de les Jornades. Una Comissió d’experts avaluarà les propostes i 
donarà a conèixer individualment cada admissió o exclusió. Aquesta decisió 
serà inapel·lable. 

 



   

 

PRESENTACIÓ PÚBLICA 
 

L’organització de les Jornades determinarà la manera en què es 
presentaran amb la finalitat d’aconseguir la màxima agilitat i afavorir 
l’elaboració de conclusions comunes. 

 
TERMINI 
 

Lliurament del text definitiu:  31 de juliol de 2018 
L’incompliment dels terminis sense cap justificació comportarà que no es 
pugui presentar ni publicar la experiència. 

 
 
 

Normes de presentació de Tribunes d’Experiències 
 
• IDIOMA: ELS TEXTOS PODEN SER EN CATALÀ, CASTELLÀ O ANGLÈS, SEGONS PREFERÈNCIA 

DE L’AUTOR.  

• ELS TEXTOS ES PRESENTARAN CONVENIENTMENT CORREGITS. 

• EXTENSIÓ: Mínim de 1.800 paraules. 

• IL·LUSTRACIONS:  

o Incorporades al text amb els corresponents peus de fotografia. 

• FORMAT:  

o Programa: Word 

o Tipus de lletra:  

- FONT I COS DE LLETRA: Arial 11. 

- PEUS DE FOTOGRAFIA: Arial 10. 

- NOTES: Arial 10. 

o Encapçalament:  

- TÍTOL: majúscules, negreta, centrat. 

- AUTOR o AUTORS: sota el títol, minúscules, cursiva, sense negreta, 
centrat. 

- INSTITUCIÓ: sota l’autor, minúscules, cursiva, sense negreta, centrat. 

o Subtítols: minúscules, negreta. 

o Notes: al final del document. 
 
 
 

Publicació de Tribunes d’Experiències 
 
El text serà publicat al web del Centre de Recerca i Difusió de la Imatge, de 
l’Ajuntament de Girona, amb possibilitat d’impressió per part de tercers. 
 
En la publicació que conté les actes de les Jornades s’hi publicarà un resum de 
140 paraules. 


