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  Bases

 1. Les comunicacions que es presentin hauran de 
tenir com objecte d'estudi una temàtica relaciona-
da amb el municipi de Sencelles, sigui història, 
geografia, economia, societat, patrimoni o cultura 
en general.

 2. Les comunicacions s'hauran de presentar en 
llengua catalana i ésser originals i inèdites.

 3. Per a participar com a comunicant, caldrà presen-
tar a banda del full d'inscripció amb les dades 
personals, un resum de la comunicació i un breu 
currículum. El resum no podrà ser superior a 
l'espai de dues fulles din A4. 

 4. Les comunicacions hauran de tenir una extensió 
màxima de 20 fulles din A4, lletra Times New 
Roman, cos 12, interlineat 1'5. S'hauran 
d'entregar via electrònica dues còpies, una en 
format .doc i una en format .pdf.

 5. Durant les jornades, cada comunicant disposarà 
de 10 minuts com a màxim per a fer l'exposició 
oral del seu contingut.

 6. L'organització posarà a disposició dels investiga-
dors els mitjans de suport audiovisual que reque-
reixin, prèvia petició juntament amb el full 
d'inscripció.

 7. Les jornades estaran coordinades i supervisades 
per un comitè científic, que serà l'organisme 
encarregat de vetllar per la qualitat científica de 
les comunicacions. Tendrà potestat per a decidir 
sobre la lectura i/o edició de les comunicacions.

 8. Pel que fa a les notes i bibliografia recomanam les 
normes de l'Institut d'Estudis Catalans. 

 9. L'Ajuntament de Sencelles es compromet a 
l'edició en paper de les comunicacions selecciona-
des pel comitè científic.

 10. Es lliuraran certificats d'assistència als participants 
que ho sol·licitin.

 11. Es sol·licitaran crèdits de formació del professorat 
per a les persones interessades.

Nom i llinatges:

Adreça i població:

Telèfon:

Telèfon mòbil:

Adreça electrònica:

· Vull participar a les Jornades en qualitat de:

 Assistent

 Comunicant

Títol de la comunicació:

· Mitjans de suport audiovisual

 No Sí. Quins? :

 

 Vull certificat d'assistència

Full d'inscripció

Es pot fer arribar el full d'inscripció, així com el resum de la 
comunicació, a través de l'adreça electrònica 
jornadeslocals@ajsencelles.net o presencialment a la 
Biblioteca municipal, ubicada al  Carrer Antoni J. Llabrés 
Mudoy, 16, 07140 Sencelles, Illes Balears. 
Telèfon 971 87 28 53.

Horari: de dilluns a divendres de 15,30h a 19,30h i els 
dimarts i dijous de 09h a 14h.

Recordau que el termini d'inscripció 
finalitza el 04 d'octubre del 2021

 Terminis

El termini per a fer la inscripció com a comunicant 
acaba el 04 d'Octubre de 2021.
El termini màxim per enviar-les conclou el dia 03 
de Febrer de 2022.
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26 i 27 de novembre de 2021

AJUNTAMENT
DE SENCELLES

La qualitat i el nombre de material d’investigació 
recollit en les primeres i segones Jornades 
d’Estudis Locals de Sencelles, ens garanteix la 
recopilació d’un veritable corpus sobre història, 
economia, societat, patrimoni i cultura en general 
en el nostre terme municipal de Sencelles. 
Animats per aquestes experiències anteriors, el 
Departament de Cultura de l’Ajuntament de 
Sencelles en convoca la tercera edició.  

Hi son convidats a participar investigadors en 
ciències socials i humanes, estudiants, docents o 
qualsevol persona interessada en la temàtica local 
sencellera, tant del propi municipi com de fora.

Amb l’objectiu de descentralitzar la cultura, obrir 
l’interès pels estudis, compartir i donar-ho tot a 
conèixer millor, aquest any les jornades tindran un 
nou escenari, el poble de Biniali. 


