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Arxiu fotogràfic Toni Garcias «teranyina»
Peixatera, anys 70. Arxiu Municipal de Campos.

Campos, 7 i 8 de maig de 2021

III Jornades
d’Estudis Locals

de Campos 



DATA I LLOC  

Les XIII Jornades d’Estudis Locals de Campos tendran 
lloc els dies 7 i 8 de maig de 2021 al Centre Cultural 
Polivalent (carrer de sa Síquia, s/n).

INSCRIPCIONS 

La data límit d’inscripció és el dia 31 de març de 2021. 
Es podrà realitzar per mitjà del següent formulari web: 
https://forms.gle/QdKJkb9wYMe6cGrY9

L'assistència com a oients és oberta a tothom. Només 
cal inscriure-se prèviament facilitant les dades personals 
i de contacte a la Biblioteca Municipal de Campos abans 
de dia 7 de maig.

TERMINI DE PRESENTACIÓ 

El termini de presentació de comunicacions finalitzarà el 
dia 30 de juny de 2021. 

Les comunicacions s’hauran d’enviar a la direcció:
jornadescampos@gmail.com i han d’estar redactades 
segons les normes de presentació que dicti 
l’organització. Es podrà consultar a l'enllaç de les III 
Jornades d’Estudis Locals de la web de l’Ajuntament de 
Campos.

ASSISTÈNCIA 

Al final de les jornades es lliurarà un certificat 
d'assistència a tots els inscrits que ho sol·licitin expedit 
per l’Ajuntament de Campos.  Tramitarem la concessió 
de crèdits per la Universitat de les Illes Balears i al CEP, 
en cas de obtenir una resposta positiva serà inclòs al 
certificat.  

BASES GENERALS 

01. El temes hauran d’emmarcar-se en el municipi de 
Campos, des de qualsevol dels camps de la investigació. 
Hauran de ser originals i inèdites.

02. L’extensió màxima de les comunicacions serà de 20 
fulls, incloses les imatges (en format JPG), els gràfics (en 
format Excel) i la bibliografia. Les comunicacions han 
d’estar escrites en word, amb lletra Times New Roman, 
cos 12 i interlineat d’ 1,5.

03. Serà condició necessària respectar el calendari 
establerts per a la lectura / publicació de la comunicació. 

04. Cada comunicant comptarà amb un temps limitat per 
a l’exposició del resum i serà l’organització qui decidirà 
l’ordre l’exposició de les comunicacions.

05. La Comissió Científica de les Jornades és 
l’encarregada de vetllar per a la qualitat científica de les 
comunicacions i podrà decidir sobre la lectura i /o edició 
de les comunicacions presentades.

06. Qualsevol incidència no prevista en aquestes bases 
relativa al contingut o forma de les comunicacions 
presentades la resoldrà la Comissió Científica. La seva 
decisió serà inapel·lable.

07. L’Àrea de cultura de l’Ajuntament de Campos es 
compromet a la divulgació i l’edició de les 
comunicacions que la Comissió Científica hagi 
seleccionat, tant de forma escrita com digital els treballs 
presentats.

III Jornades Estudis Locals de Campos

Coincidint amb la recent publicació de les II Jornades, l’àrea de Cultura de l’Ajuntament de Campos vol 
continuar amb l’iniciativa de  realitzar la Convocatòria de les III Jornades d’Estudis Locals de Campos.

L’objectiu de la Regidoria de Cultura és el de continuar encoratjant a investigadors, professionals de diferents 
àmbits per a què s’animin a fer visibles treballs inèdits d’investigació i així compartir amb el poble de Campos 
els seus sabers i enriquir el nostre patrimoni bibliogràfic local. Les Jornades també serveixen de nexe d’unió de 
totes les persones interessades en el terme de  Campos com a objecte d’estudi.

Bases de la convocatòria


