TERCERA CIRCULAR

TERCERA CIRCULAR
Benvolgudes i benvolguts col·legues:
Des de l'organització del XIV Congrés d'Antropologia convocat per la FAAEE sota el
lema Antropologies en transformació: sentits, compromisos i utopies (València, 5 - 8 de
setembre del 2017) us anunciem, en primer lloc, que es contempla l'obertura de dos
terminis d'inscripció amb les seues corresponents modalitats de quota. I, en segon lloc,
que conclòs el procés d'avaluació de les propostes presentades pels coordinadors i
coordinadores dels diferents simposis, hem obert el període d'enviament de
comunicacions i us difonem les normes de presentació dels textos definitius, tal com es
detalla a continuació.

1. PERÍODES I QUOTES D’INSCRIPCIÓ
En el XIV Congrés d'Antropologia s'han determinat dos períodes d'inscripció. El primer
començarà el dia 15 de desembre de 2016 i romandrà obert fins al 15 de març de
2017.
El segon període d'inscripció estarà actiu des del 15 de març fins al 31 d'agost de 2017.
En l'enllaç http://congresoantropologiavalencia.com/shop/ trobareu tota la
informació relativa als terminis i les quotes d'inscripció, que s'especifiquen a
continuació:

Primer període d'inscripció: del 15 de desembre del 2016 fins al 15 de març del 2017
SOCIS/SÒCIES FAAEE AMB SUPORT A MICROMECENATGE*
(INSCRIPCIÓ CONGRÉS + APORTACIÓ VOLUNTÀRIA DE 20€ PER A MICROMECENATGE*)

150€

SOCIS/SÒCIES FAAEE SENSE SUPORT A MICROMECENATGE

130€

NO SOCIS/SÒCIES FAAEE AMB SUPORT A MICROMECENATGE*

180€

NO SOCIS/SÒCIES FAAEE SENSE SUPORT A MICROMECENATGE

160€

PENSIONISTES AMB SUPORT A MICROMECENATGE*

100€

PENSIONISTES SENSE SUPORT A MICROMECENATGE

80€

ATURATS/ATURADES I ESTUDIANTS SENSE BECA PRE/POST DOCTORAL

40€

COMITÉ D’ORGANITZACIÓ I COORDINADORS/ES DE SIMPOSIS

60€

Segon període d'inscripció: del 15 de març fins al 31 d’agost del 2017
SOCIS/SÒCIES FAAEE AMB SUPORT A MICROMECENATGE*
(INSCRIPCIÓ CONGRÉS + APORTACIÓ VOLUNTÀRIA DE 20€ PER A MICROMECENATGE*)

240€

SOCIS/SÒCIES FAAEE SENSE SUPORT A MICROMECENATGE

220€

NO SOCIS/SÒCIES FAAEE AMB SUPORT A MICROMECENATGE*

270€

NO SOCIS/SÒCIES FAAEE SENSE SUPORT A MICROMECENATGE

250€

PENSIONISTES AMB SUPORT A MICROMECENATGE*

180€

PENSIONISTES SENSE SUPORT A MICROMECENATGE

160€

ATURATS/ATURADES I ESTUDIANTS SENSE BECA PRE/POST DOCTORAL

80€

* La inscripció contempla el micromecenatge, una manera de cooperar per a fer més
real els principis d'aquest congrés: la igualtat i la solidaritat. T'animem a col·laborar per
tal de fer possible un congrés més igualitari. Gràcies a la teua ajuda faràs més
accessible les dietes i els allotjaments de les persones assistents amb menys recursos.
Documentació addicional
Estudiants
Els/les estudiants de grau, màster o doctorat hauran d'adjuntar el comprovant de
matrícula del programa acadèmic en curs.
Contractes pre/post doctorals
Els contractes pre/post doctorals no són considerats com a estudiants a l'efecte de
reducció de quotes.

Aturats/aturades
Hauran d'acreditar, mitjançant documentació oficial, estar en situació de desocupació
en el moment de la inscripció, almenys durant un mes.
Les persones que presenten comunicació han d'inscriure's en el congrés abans del 15
de març de 2017, que és la data límit de lliurament del text definitiu de la
comunicació.

2.- AVALUACIÓ DE PROPOSTES I NORMES PER A LA PRESENTACIÓ DELS TEXTOS
DEFINITIUS DE LES COMUNICACIONS
El passat dia 15 de novembre de 2016 els coordinadors/as de cada simposi van
comunicar als autors/as l'acceptació o rebuig de les propostes presentades. Per tant,
s'obri fins al dia 15 de març de 2017 el termini per a enviar les comunicacions finals
seguint les següents normes per a la presentació dels textos de les comunicacions
definitives:
El text de les comunicacions presentades ha de ser original.
Idioma del text: la llengua oficial del Congrés és el castellà i el català. Per a presentar
les comunicacions en altres idiomes els/as autors/as hauran de posar-se en contacte
amb els coordinadors del seu simposi.
Extensió: L'extensió màxima serà de 7000 paraules, incloent-hi les notes i la
bibliografia.
Format: WORD. Màxim 8Mb.
Cos del text: tipus de lletra Times New Roman (TNR) 12pt. Text justificat i interlineat
1,5.
Marges (dret i esquerre, superior i inferior): 2,5 cm. No fer sagnia a començament de
paràgraf i no utilitzar estils de font (cursiva, negreta, subratllat, majúscules) per a
indicar èmfasis.
Notes a peu de pàgina: TNR 10pt., numerades, justificades, espai interlineal senzill.
Hauran de ser amb caràcter aclaridor i no per a introduir referències bibliogràfiques.
Numeració de pàgines: marge inferior centrat, sense format ni èmfasi.
Títol de la comunicació: TNR 16pt., en majúscules, centrat i negreta.
Autor(és), correu electrònic i Institució a la qual pertany(en): TNR 14pt., alineat a la
dreta sense negreta ni cursiva.

Títol d'apartats (1, 2, 3…) i subapartats (1.1, 1.2…): TNR 14pt., minúscules i en
negreta. Deixar sempre una línia entre el final d'un apartat i el següent títol d'epígraf, i
entre el títol de l'epígraf i la continuació del text.
Les cites en el text aniran en redona (no en cursiva) i entre cometes. Les cites d'autors
o d'extractes de treball de camp que es desitgen afegir com a paràgraf independent
aniran amb sagnia d'1 cm a l'esquerra, en igual grandària de lletra i espaiat senzill.
Imatges: inserides o incrustades en el document (ni vinculada, ni pegada),
preferiblement en format estandarditzat (jpg, gif) i si pot ser, una resolució d'imatge de
600 ppp., i indicant sempre font o autoria. El mateix s'aplicarà per a les taules.
Model de referències bibliogràfiques dins del text, en les notes o després de les cites:
Lévi-Strauss (1986:202).
Bibliografia: Al final del document, ordenada alfabèticament i en sistema Harvard. Les
fonts han de ser citades en el text per autor i any de publicació. La lògica de la
referència és la següent: qui (autor) - quan (any) - quin (títol original) - on (diferenciats
en funció de la font: llibre amb el lloc i l'editorial, la revista inclou el volum, nombre i
pàgines així com també l'adreça de la pàgina web si la hi hagués). Si no es coneix
l'autor, la referència serà ordenada d'acord amb la primera lletra del títol.
Exemple llibre: Basch, L.; Glick Schiller, N. y Szanton Blanc, C. (1994) Nations Unbound:
Transnacional Projects, Postcolonial Predicaments and Desterritorialized Nation-States.
Amsterdam: Gordon & Breach.
Exemple capítol de llibre: Beck-Gernsheim, E. (2001) “Mujeres migrantes, trabajo
doméstico y matrimonio. Las mujeres en un mundo en proceso de globalización”. En
Beck-Gernsheim, E., Butler, J. y Puigbert, L. Mujeres y transformaciones sociales.
Barcelona: El Roure.
Exemple article en revista: Berger, A y Chevalier, P. (2001) “Nouvelles functions
tertiaries et dynamiques démographiques en milieu rural”, Espace, Population,
Sociétés, 1: 69-88.
Data límit per a la presentació dels textos: 15 de març de 2017.
Preguem i agraïm la difusió d'aquesta informació entre les persones o entitats que
puguen estar interessades. Una salutació ben cordial,
Comitè Organitzador del XIV Congrés d’Antropologia (FAAEE)
València, 22 de novembre del 2016

