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QUARTA CIRCULAR 

 

Estimades/ts 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 a 8 de 

setembre de 2017) us donem a conèixer informació d’interés que hauran de tenir en 

compte els autors/es de les propostes acceptades. 

 

1. SOBRE L’OBLIGATORIETAT DE PRESENTAR ELS TEXTOS DEFINITIUS DE LES 

COMUNICACIONS 

Es comunica que solament hauran de presentar el text complet de las propostes que 
hagen estat prèviament acceptades pels coordinadors/es: 
 

- Aquells autors/es que no puguen assistir al congrés i presentar la seua 
comunicació de forma presencial. En aquest cas, si desitgen obtenir la 
certificació com a comunicació, hauran d’enviar el text definitiu als seus 
coordinadors/es d’acord amb les normes i terminis establerts. 
 

- Les persones que desitgen tenir opció a publicar-lo en actes. 
 

En ambdós casos, els autors/es que desitgen presentar el text final de les 
comunicacions, hauran d’enviar-lo abans del dia 15 de març de 2017 segons les 
normes de presentació arreplegades en la tercera circular del congrés, i que es poden 
consultar i descarregar a http://congresoantropologiavalencia.com/autores-
as/normas-de-presentacion/ 
 
En la resta de casos (pòster, presentació oral o audiovisual), els autors no estaran 
obligats a presentar el text complet per escrit si no desitgen publicar-lo. 
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2.- SOBRE FORMALITZAR LA INSCRIPCIÓ PER A TOTS ELS AUTORS/ES ABANS DEL 15 

DE MARÇ DE 2017 

En qualsevol cas, i amb independència del format escollit (pòster, presentació 

oral/escrita o audiovisual) tots els autors i autores que vagen a presentar el seu treball 

al congrés hauran de formalitzar la seua inscripció abans del dia 15 de març de 2017, 

data en què acaba el primer període d'inscripció reduïda. Passada aquesta data, 

s'entendrà que tots els autors/es no inscrits/es, encara que les seues comunicacions 

hagen estat prèviament acceptades, renuncien a participar al congrés com a ponents. 

Això permetrà a l'organització del congrés establir el nombre de sessions dels simposis 

en funció del nombre de participants. 

El segon període d'inscripció per a assistents estarà actiu des del 15 de març fins al 31 

d’agost 2017. 

A 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 desembre 2016 fins al 15 març 2017 

SOCIS/ES FAAEE AMB RECOLZAMENT A MICRO-MECENATGE* 
(INSCRIPCIÓ CONGRÉS + APORTACIÓ VOLUNTÀRIA DE 20€ PER A MICRO-MECENATGE*) 

150€ 

SOCIS/ES FAAEE SENSE RECOLZAMENT A MICRO-MECENATGE 130€ 

NO SOCIS/ES FAAEE AMB RECOLZAMENT A MICRO-MECENATGE* 180€ 

NO SOCIS/ES FAAEE SENSE RECOLZAMENT A MICRO-MECENATGE 160€ 

PENSIONISTES AMB RECOLZAMENT A MICRO-MECENATGE* 100€ 

PENSIONISTES SENSE RECOLZAMENT A MICRO-MECENATGE 80€ 

ATURATS/DES I ESTUDIANTS SENSE BECA PRE/POST DOCTORAL 40€ 

COMITÉ CIENTÍFIC/ORGANITZACIÓ I COORDINADORS/ES DE SIMPOSIS 60€ 

 

*La inscripció contempla el micro-mecenatge, una manera de cooperar per a fer més 

reals els principis d'aquest congrés: la igualtat i la solidaritat. T'animem a que 

col·labores a fer possible un congrés més igualitari. Gràcies a la teua ajuda faràs més 

accessible les dietes i allotjaments de les persones assistents amb menys recursos. 

Per a més informació sobre la documentació a presentar consultar 

http://congresoantropologiavalencia.com 
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Preguem i agraïm la difusió d'aquesta informació entre les persones o entitats que 

puguen estar interessades. Una cordial salutació, 

 

Comité Organitzador del XIV Congrés d’Antropologia (FAAEE) 

València, 26 de gener de 2017 

 


