
 

 
 

 

Benvolguts companys i benvolgudes companyes, 

 

A causa de la demanda i de les expectatives que ha generat el XIV Congrés 

d'Antropologia: “Antropologies en transformació. Sentits, compromisos i utopies” 

(València, 5-8 setembre 2017) convocat per la Federació d'Associacions d'Antropologia 

de l'Estat Español (FAAEE) i organitzat per l’Associació Valenciana d’Antropologia 

(AVA), la Junta Directiva de la FAAEE ha acordat ampliar el termini de presentació de 

simposis fins al dilluns dia 9 de maig del 2016. 

 

Aprofitem l'ocasió per a recordar les bases sobre la presentació de propostes de 

simposi arreplegades en la primera circular del congrés, la valoració i selecció de les 

quals es realitzarà tenint en compte els següents criteris: 

 

1) Que la proposta estiga presentada per dos professionals que pertanguen a diferents 

associacions de la FAAEE que estiguen al corrent de pagament i que no hagen sigut 

coordinadors/es en el congrés anterior de la FAAEE (XIII Congrés d'Antropologia). A 

més, caldrà tenir en compte que cada persona només es podrà postular per a 

coordinar un simposi.  

2) Que s’adeqüe als continguts temàtics del congrés. 

3) Que les propostes de simposi tinguen entre 1000 i 1500 paraules. En la mateixa 

s'inclourà: nom dels/as autors i associació territorial a la qual pertanyen, adreça de 

contacte (telèfon i correu electrònic) i institució de procedència, títol, delimitació de 

l'objecte, breu panoràmica del camp en l'esfera internacional i nacional, bibliografia i 

especificació dels idiomes en els quals s'acceptaran les propostes.  

 

Les persones que coordinen les propostes seleccionades seran responsables de la 

gestió del simposi: recepció dels resums de les comunicacions, selecció i comunicació 

de l'acceptació o rebuig raonat als autors/es, recepció del text definitiu de les 

comunicacions acceptades i redacció del text introductori per a la publicació de les 

actes.  



Per a cadascuna d'aqueixes fases, la secretaria del Congrés establirà unes dates 

precises que han de ser respectades inexcusablement. La data d'ampliació per a la 

presentació de propostes de simposi finalitzarà el 9 de maig de 2016 i hauran d'enviar-

se a la següent adreça de correu electrònic: avantrop@yahoo.es 

 

Preguem i agraïm la difusió d'aquesta informació entre les persones associades o 

entitats que puguen estar interessades. Rebeu una cordial salutació, 

 

Comitè Organitzador del XIV Congrés d'Antropologia (FAAEE) 
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