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Condicions per a la presentació de Comunicacions 
 
 

INSCRIPCIÓ 
 
PER PRESENTAR UNA COMUNICACIÓ CAL HAVER FORMALITZAT LA INSCRIPCIÓ DE LA 
PERSONA O PERSONES AUTORES A LES JORNADES. Si el 26 d’octubre de 2012, 
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, sobre qualsevol dels 
aspectes relacionats amb l’àmbit de les Jornades i prèvia acceptació per 
l’organització, vulguin exposar o proposar una reflexió metodològica o 
teòrica a partir de les seves recerques o, fins i tot, d’una experiència 
concreta, sempre que no es limiti a la seva descripció, l’àmbit de la qual 
seria la Tribuna d’Experiències. 
 

PRESENTACIÓ PÚBLICA 
 
L’organització de les Jornades es reserva el dret de limitar la presentació 
pública de les comunicacions a aquelles que més s’ajustin al contingut de 
les Jornades o que tinguin un component més innovador. 
 
En el seu moment, també es comunicarà el format de les exposicions i es 
determinarà el temps de què es disposarà. 
 

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 
rebudes i donarà a conèixer individualment cada admissió o exclusió. 



    

 

També podrà decidir si una proposta de comunicació s’inclou a l’àmbit de la 
Tribuna d’Experiències. Les decisions de la comissió seran inapel·lables. 
 

TERMINIS 
 
LLIURAMENT D’UNA PROPOSTA DE 140 PARAULES:  15 DE JUNY DE 2012 
LLIURAMENT DEL TEXT DEFINITIU: 31 DE JULIOL DE 2012  
L’incompliment dels terminis sense cap justificació comportarà que no es 
pugui presentar ni publicar la comunicació. 

 
 
 

Normes de presentació de Comunicacions 
 

• CONSTARÀ D’UN TEXT I D’UN RESUM. 

• IDIOMA: ELS TEXTOS PODEN SER EN CATALÀ, CASTELLÀ O ANGLÈS, SEGONS PREFERÈNCIA 
DE L’AUTOR. 

• ELS TEXTOS ES PRESENTARAN CONVENIENTMENT CORREGITS. 

• EXTENSIÓ: Mínim de 3.125 paraules el text principal i 900 el resum. 

• IL·LUSTRACIONS:  
o Incorporades al text amb els corresponents peus de fotografia. 
o Màxim de 2 fotografies en el resum i sense límit en el text.  

• 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 Comunicacions 
 
El resum de 900 paraules i 2 fotografies seran editats en suport paper en el 
volum que recull les actes de les Jornades. Aquest resum s’elaborarà d’acord 
amb un esquema que serà lliurat per l’organització de les Jornades en el moment 
de l’acceptació de la comunicació. 
 
El text complet de la comunicació es publicarà al web del Centre de Recerca i 
Difusió de la Imatge, de l’Ajuntament de Girona, amb possibilitat d’impressió per 
part de tercers. 


