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PRIMERA CIRCULAR 

 

1. PRESENTACIÓ: LEMA I DATES DE REALITZACIÓ 

El XIV Congrés d'Antropologia, convocat per la Federació d'Associacions d'Antropologia 

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

(AVA), se celebrarà a València del dia 5 al 8 de setembre del 2017. 

Amb aquesta primera circular volem anunciar-vos, en primer lloc, el lema vertebrador 

del Congrés: “Antropologies en transformació. Sentits, compromisos i utopies”. Aquest 

lema serà el suport per a l'organització, tant de les conferències plenàries com dels 

simposis. 

 

2. FORMAT DEL CONGRÉS 

 

En segon lloc, volem fer-vos arribar els canvis introduïts en el format del congrés, que 

van ser aprovats per la FAAEE després de l'últim congrés de Tarragona, amb l'objectiu 

d'incorporar les diferents demandes per a millorar el seu desenvolupament:  

1) 30 simposis. S'amplia significativament el nombre de simposis i s'obri la 

convocatòria per a la selecció de 30. Les temàtiques hauran de ser àmplies i 

que cada simposi incloga una ponència marc dels/es coordinadors/es. 

2) Format de comunicacions. Les comunicacions podran ser: pòster, 

presentació oral i/o presentació escrita, amb o sense assistència, format 

audiovisual. No es contemplarà la possibilitat de presentacions a distància 

(sempre que no s'assistisca al congrés s'haurà de presentar la proposta per 

escrit). Totes seran certificades com a comunicació. 

3) Nombre màxim de comunicacions per grup/simposi. Els/les coordinadors/es 

decidiran el total de comunicacions admeses, atenent a les modalitats 

establides. En cada grup es podran presentar fins a un màxim de 35 

comunicacions en els diferents formats assenyalats (pòster, comunicació amb 

presentació oral, comunicació sense assistència, format audiovisual). Els/les 

coordinadors/es de cada grup presentaran en forma de relatoria les 

comunicacions no presencials. 



4) Nombre màxim de comunicacions per persona. No es presentarà més de 

dues comunicacions per persona, siguen individuals o col·lectives. 

5) Nombre màxim d'autors/es per comunicació. El nombre màxim en 

qualsevol format de presentació de comunicació (pòster, comunicació amb 

presentació oral, comunicació sense assistència, format audiovisual) serà de 3 

autors/es.  

6) Nombre màxim de presentació de simposis o grups. Cada persona podrà 

postular-se només per a coordinar un simposi o grup de treball. 

7) Els/les coordinadors/es hauran de ser socis/es de dues associacions de la 

FAAEE i no haver coordinat en l'edició anterior. Hi haurà un màxim de dos 

coordinadors/es per grup o simposi. 

8) Les propostes de grup/simposi hauran de tenir entre 1000 i 1500 paraules i 

hi inclouran: títol, delimitació de l'objecte, breu panoràmica del camp a nivell 

internacional i espanyol, bibliografia i especificació dels idiomes en els quals 

s'acceptaran propostes. I respondre al lema del congrés. 

9) Els/les coordinadors/es no podran presentar comunicacions en el seu 

grup/simposi, i només podran presentar una sola comunicació en un altre 

grup/simposi. 

10) Nombre sessions. Aquells grups/simposis que tinguen 15 o menys 

participants comptaran amb una sessió de treball. Els que en tinguen més de 15 

comptaran amb dues sessions (independentment de la modalitat de les 

presentacions). 

11) Quotes d'inscripció. Hi haurà diferents modalitats de quotes depenent de la 

manera de participació en el congrés i de la situació professional. En tots els 

casos es tindrà en consideració la vinculació amb la FAAEE (soci/a - no soci/a). 

 

a. Assistents 

b. Co-autors/es no assistents 

c. Autors/es no assistents 

d. Estudiants i aturats/es 

i. Jubilats/jubilades 

3. PRESENTACIÓ DE PROPOSTES DE SIMPOSI 

En tercer lloc, realitzem la trucada a la presentació de propostes de simposi, que 

seguint les pautes marcades per la FAAEE, seran seleccionades tenint en compte els 

criteris següents: 

 

1) Que la proposta siga presentada per dos persones que pertanyen a diferents 

associacions de la FAAEE que estén 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/es autors/es 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 

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 per a la presentació de 

propostes finalitzarà el 25 d'abril de 2016 i hauran d'enviar-se a la següent adreça de 

correu electrònic: avantrop@yahoo.es   

3. PRESENTACIÓ DE LA PÀGINA WEB DEL CONGRÉS 

El quart i últim objectiu d'aquesta circular és presentar oficialment la pàgina web que 

ja està operativa en el domini: http://www.congresoantropologiavalencia.com 

En ella s'arreplegarà i difondrà la informació detallada de tots els aspectes relatius al 

congrés, inclòs el calendari previst, el procediment d'inscripció i l'acceptació dels 

resums i comunicacions. A més, des d'ella es facilitarà la informació necessària sobre 

les possibilitats d'allotjament, així com de les activitats paral·leles al Congrés, amb 

especial atenció a l'oferta cultural de València. 

 

Esperem que aquesta proposta tinga el màxim interès i un gran acolliment, que es 

traduïsca en una enorme participació durant el XIV Congrés d'Antropologia.  

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

puguen estar interessades. Una cordial salutació, 

 

Comitè Organitzador del XIV Congrés d'Antropologia (FAAEE) 
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