XVII Jornades d'Història de l'Educació dels Països Catalans
XXIV Jornades d'Estudis Històrics Locals. Història i històries de la lectura.
Palma de Mallorca, 17 a 19 de novembre de 2005
L’Institut d’Estudis Baleàrics juntament amb la Universitat de les Illes Balears i la
Societat d'Història de l'Educació dels Països de Llengua Catalana, convoca en un acte
conjunt les XVII Jornades d'Història de l'Educació dels Països Catalans i les XXIV
Jornades d'Estudis Històrics Locals.
La temàtica de les jornades se centra en l’anàlisi de la lectura al llarg de la història de
l’educació. Es podran presentar comunicacions dintre d’aquesta temàtica central,
ajustant-se a alguna de les seccions següents:
1. Lectura i educació com a elements de debat i reflexió al llarg de la
història.
2. Ensenyar i aprendre a llegir al llarg de la història (accés a la lectura:
alfabetització, mètodes i materials per a l’ensenyança de la lectura,
sistemes de lectura, etc. )
3. Espais i contexts per a la lectura i el seu foment al llarg de la història
(biblioteques i centres de lectura (biblioteques populars,
biblioteques municipals, Casinos i Ateneus, Cercles obrers),
programes i activitats per al foment de la lectura, campanyes de
divulgació de la lectura, cercles de lectors, etc.
4. Lectures educatives al llarg de la història (novel·les, llibres infantils i
juvenils, contes, rondalles, llibres escolars de lectura, col·leccions
d’obres de lectura, etc.)
Inscripció:
La preinscripció s’ha de formalitzar abans de dia 30 de maig, enviant un missatge, carta
o fax a: Institut d’Estudis Baleàrics (a l’atenció de Margalida Seguí, secretària)
C/ Sant Jaume, 6a
07012 Palma de Mallorca (Balears)
Tf. 971 213 068 / 971 714 794
Fax. 971 721 624
e-mail: info@iebalearics.org
S’han de fer constar les dades següents: nom i llinatges, centre i/o institució de feina,
adreça personal i laboral (amb telèfon, fax i correu electrònic) i intenció –o no- de
presentar comunicació en alguna de les seccions proposades.
Pagament de matrícula:
Matrícula ordinària: 60 euros (abans del 5 de setembre), 100 euros (després del 5 de
setembre); Estudiants universitaris (s’ha d’acreditar documentalment): 10 euros
(abans del 5 de setembre), 20 euros (després del 5 de setembre).

Lliurament de comunicacions:
La data límit per el lliurament de les comunicacions serà el 5 de setembre de 2005.
Comunicacions:
a) El tema de comunicacions ha de ser inèdit i s’ha d’ajustar a alguna
de les seccions proposades.
b) A totes les comunicacions ha de constar: Títol, autor, universitat i/o
institució de procedència, correu electrònic i un resum de 150
paraules en català, castellà i anglès (Times New Roman 10,
interlineat senzill)
c) Les comunicacions es presentaran en llengua catalana.
d) Les comunicacions tindran una extensió màxima de 15 pàgines,
incloses imatges i taules, a lletra Times New Roman 12, interlineat
1’5.
e) El sistema de citació de llibres, articles i documentació serà
l'habitual de la revista de la Societat d’Història de l’Educació dels
Països de Llengua Catalana, Educació i Història.
f) Les comunicacions es lliuraran en format electrònic Word, RTF
(compatible per a Mac i PC), per correu electrònic i/o correu postal
(en aquest cas, s’ha d’indicar clarament al disquet o CD el nom de
l’autor i l’arxiu o arxius corresponents). Les imatges, taules, gràfics,
etc., s’enviaran en arxius a part, especificant amb claredat on s’han
d’ubicar dintre del text.
La data límit per rebre les comunicacions serà el 5 de setembre de 2005, es podran
enviar per correu electrònic o correu postal, a:
Institut d’Estudis Baleàrics (a l’atenció de Margalida Seguí, secretària)
C/ Sant Jaume, 6a
07012 Palma de Mallorca (Balears)
Tf. 971213068 / 971714794
Fax. 971721624
e-mail: info@iebalearics.org

