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II CONGRÉS INTERNACIONAL D'ANTROPOLOGIA AIBR
(Barcelona, 6-9 setembre 2016)
CRIDA PER A COMUNICACIONS I PANELS
Novembre, 2015

Benvolguts i benvolgudes col·legues,
Després de l'excel·lent acollida del Primer Congrés Internacional d'Antropologia a Madrid, l'Associació
AIBR, juntament amb el grup de recerca consolidat (GRECS Grup de Recerca Sobre Exclusió i Control
Socials) tenen el gust de convocar de nou a tots i totes les especialistes de la disciplina en la segona
edició del Congrés Internacional d'Antropologia AIBR, que se celebrarà entre els dies 6 i 9 de setembre
de 2016 a la meravellosa ciutat de Barcelona.
A través de la pàgina web del congrés està disponible la informació preliminar d'aquest esdeveniment,
així com la normativa d'enviament de panels i comunicacions:
http://2016.aibr.org/ca/
El tema general d'aquesta edició, Identitat: ponts, llindars i murs, reprèn i qüestiona un concepte clàssic
que donarà continuïtat a les principals línies de debat de l'Antropologia que ja van ser obertes a
l'anterior congrés a Madrid.
Estructura i normativa dels panels, comunicacions i pòsters:
1. Data. La data límit del període d'enviament de propostes és el 28 de febrer de 2016.
2. Categories. S'admeten tres tipus de propostes:
-Comunicacions orals: la durada de cada comunicació serà com a màxim 15 minuts. No es
podran presentar més de dues comunicacions per participant.
-Audiovisuals: la durada màxima dels mateixos serà de 100 minuts. El Comitè Científic
podrà requerir el vídeo complet previ a la seva avaluació.
-Pòsters.
3. Dades. Per a cada treball presentat es requerirà un títol, un resum d'un màxim de 250
paraules, paraules clau (5 màxim) i s'haurà d'escollir la temàtica més adequada en una
llista d'opcions. No es permetran referències a l'autoria en aquests camps. No se
sol·licitarà el text complet dels treballs. Es prega cuidar estil, ortografia, redacció,
vocabulari tècnic i contingut, doncs serà la informació que aparegui al programa i la que
tindrà en compte el Comitè Científic.
4. Idiomes. Cada treball podrà ser presentat en un dels idiomes oficials del Congrés
(castellà, català, anglès, portuguès).
5. Panels. Les comunicacions orals s'organitzaran en panels o taules d'un mínim de 4 i un
màxim de 6 presentacions, amb temàtica comuna. Cada panel tindrà un moderador,
encarregat d'atorgar els torns de paraula i dirigir el debat posterior a les presentacions. El
moderador pot presentar o no una de les comunicacions del panel. Els panels poden ser
conformats per l'Organització del Congrés sobre la base de la seva temàtica, o bé poden
ser proposats pels participants. Cada participant indicarà en el formulari si la seva
comunicació és individual o si forma part d'un panel organitzat amb col·legues (haurà de
conèixer ja el títol del panel i qui serà el moderador). Amb la finalitat de facilitar
l'assistència, cada panel només podrà estar compost per comunicacions d'un mateix

idioma. Si no s'han omplert les 6 vacants de comunicació, el moderador podrà optar si ho
desitja al fet que l'Organització empleni els espais lliures amb comunicacions afins.
6. Autoria. No hi ha un màxim de coautors per a cada presentació. No obstant això,
únicament una persona podrà ser l'encarregada de presentar el treball. Perquè la resta de
coautors puguin rebre el seu certificat de presentació, deuran també inscriure's al Congrés.
Si l'autor principal no pot acudir al Congrés, en cap cas l'Organització ni un altre membre
del panel s'encarregarà de presentar la seva comunicació. Únicament un coautor inscrit al
congrés podrà presentar un treball en lloc de l'autor principal.
7. Avaluació. Cada treball serà avaluat mitjançant doble cec pel Comitè Científic, i en cas
d'empat, hi haurà una tercera avaluació cega per un altre membre diferent. Una vegada
comunicada la resolució, els interessats tindran el termini d'un mes per inscriure's al
Congrés. Després d'aquest termini s'eliminaran del programa aquelles comunicacions en
les quals els seus participants no hagin abonat les quotes. Per al cas dels panels
proposats, tingui's en compte que aquests només seguiran en programa en cas que
almenys 4 comunicacions s'hagin inscrit.
8. Temàtica. Es consideraran per a avaluació la generalitat dels camps de la disciplina:
Antropologia aplicada, antropologia socio-cultural, antropologia lingüística, antropologia
biològica i arqueologia.

NOTA: Aquesta normativa està subjecta a modificacions per part del Comitè Organitzador del Congrés
i la Junta Directiva de AIBR.
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