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El Comité Organitzador del XVI Congrés Internacional de la SEDLL agraeix als qui han volgut 
compartir amb nosaltres les seues inquietuds didàctiques. Podem avançar que estem treballant 
amb més de 300 comunicacions acceptades. 

Atenent aquesta xifra, ens veiem en la necessitat de recordar algunes qüestions que cal tenir en compte 
per a la millor organització de les activitats del Congrés. 

 

1.- Recordem que per poder presentar les comunicacions cal que tots els signants hi estiguen 
inscrits i hagen satisfet la corresponent quota d’inscripció (factor molt a tenir en compte per als 
autors i les autores de comunicacions col·lectives). En aquest sentit, amb el propòsit de poder 
tancar el programa definitiu, el Comité Organitzador ha decidit que els autors de qualsevol comunicació 
acceptada per l’Organització del Congrés —tots ells, sense excepcions— que no s’hi hagen inscrit 
abans del dia 18 de novembre, no apareixeran al Programa Oficial editat. Si els autors 
s’inscrigueren després d’aquesta data, podran presentar igualment la comunicació i rebran la 
certificació corresponent, però no constaran en el Programa Oficial del Congrés. 

 

2.- La presentació de les comunicacions es realitzarà en sessions paral·leles, organitzades en taules 
temàtiques, segons la distribució temporal que es pot consultar ja al Programa General del Congrés. El 
programa específic i la configuració de cadascuna de les taules s’incorporarà al programa virtual a partir 
del 20 de novembre. Cada comunicació es presentarà a la sessió i a la taula corresponent en un temps 
màxim de 10 minuts. Finalitzada l’exposició de les comunicacions de cada taula, el President de la 
sessió coordinarà un col·loqui sobre el contingut conjunt d’aquestes. En el cas que hi haja dos o més 
autors d’una mateixa comunicació, seran els mateixos autors els qui determinen el sistema de 
presentació, però en tot cas el temps d’exposició serà sempre de 10 minuts. 

 

3.- Les i els comunicants que desitgen plantejar alguna condició específica pel que fa a l’horari i la 
distribució de les comunicacions, hauran de sol·licitar-ho abans del dia 8 de novembre al coordinador 
o coordinadora del seu bloc temàtic en l’adreça que s’indica al web segons el cas. S’entén que aquells 
comunicants que no plantegen cap condició específica assumiran plenament el calendari i les 
condicions d’exposició de les seues comunicacions, els quals apareixeran publicats a partir del 20 de 
novembre. 

 

4.- Les actes es publicaran en una edició mixta (una part en suport paper i una altra part en suport 
electrònic), en un sol volum que recollirà totes les comunicacions presentades al Congrés. Els originals 
es presentaran amb les característiques tipogràfiques que s’especifiquen a l’annex I «Criteris d’Edició», 
que trobaran també al web del Congrés. 

 

5.- El Comité Organitzador està treballant en la possibilitat de seleccionar algunes comunicacions 
perquè, amb el permís dels seus autors i una vegada sotmeses a les condicions d’edició de les 
respectives publicacions, puguen aparéixer en revistes especialitzades de reconegut prestigi al llarg de 
l’any 2016. 

El document definitiu de les comunicacions, amb el text convenientment presentat, s’ha de remetre a 
través de correu electrònic a l’organització del Congrés abans del dia 18 de gener del 2016. 

 

6.- Infraestructura, allotjament, desplaçaments, etc. Totes les activitats del Congrés tindran lloc a la 
Facultat d’Educació de la Universitat d’Alacant, a excepció de l’acte de benvinguda de dijous a la nit 
i del sopar oficial de la SEDLL i la festa de divendres a la nit. Al web s’ofereix informació sobre la 
ubicació de la Facultat, mitjans de transport públic, opcions d’allotjament, etc. Els àpats dels dies de 
treball podran realitzar-se en l’entorn de la Facultat d’Educació: els restaurants del campus, la Vila 
Universitària o altres restaurants propers. 

 

http://web.ua.es/va/sedll/blocs-tematics.html
http://web.ua.es/va/sedll/xvi-congres-internacional-de-la-sedll.html
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Dates importants 

Límit per a la inscripció d’autors amb comunicacions acceptades: 18 de novembre de 2015. 

Data límit de remissió del text definitiu de les comunicacions per a la publicació en les actes: 18 de 
gener de 2016. 

La inscripció romandrà oberta per a assistents fins al 30 de novembre. A la pàgina web apareix el 
Formulari d’inscripció i més informació relacionada amb aquest assumpte. 

 

A la nostra pàgina web podràs trobar la informació sobre el desenvolupament del Congrés. 
Periòdicament anirem ampliant i precisant informació general sobre activitats acadèmiques i socials 
previstes. 

La seu oficial de Congrés serà la Facultat d’Educació (Universitat d’Alacant) i l’adreça electrònica oficial:  
congreso.sedll@ua.es 

 

Antonio Díez i Vicent Brotons 

Presidents del Comité Organitzador 

 

ANNEX I. CRITERIS D’EDICIÓ 

Les comunicacions podran tenir una extensió màxima de 30.000 caràcters, espais en blanc inclosos. 

S’hauran de presentar en suport informàtic compatible amb Word per a Windows, fent constar el nom 
complet dels autors o les autores, la institució acadèmica de què formen part i les adreces electròniques. 

En la primera plana, tot just davall del títol i de l’autoria, els autors o autores hauran de presentar les 
paraules clau (un màxim de 5) i un resum o abstract d’extensió entre 250 i 300 caràcters. 

Formalment, els articles hauran de seguir els criteris tipogràfics següents: 

1. En l’encapçalament de l’article haurà de constar el títol en versaleta, seguit (en la línia següent) pel 
nom complet de l’autor o autora en redona, i per la institució (en una nova línia) en cursiva. Aquests 
tres elements han d’anar amb alineació centrada. 

2. Les paraules claus han d’aparéixer tot seguit, després de dues línies en blanc (de mida 12, com 
l’encapçalament), amb cos 10, interlineat senzill i alineació centrada. 

3. Després d’una nova línia en blanc de mida 10, apareixerà immediatament, el resum o abstract, amb 
cos 10, interlineat senzill i alineació justificada. 

4. Després de dues línies en blanc de mida 12, apareixerà immediatament el cos de l’article. 

5. Configuració de pàgina: A4 (21x29,7 cm). Marges superior i inferior de 2,5 cm; i marges esquerre i 
dret de 3 cm. 

6. Tipus de lletra Times New Roman, amb mida 12 en el cos del text, i 10 en citacions i notes al peu. 

7. Interlineat senzill. 

8. Sistema de notació autor-data dins del cos del text: (COGNOM: any, pàgina), (COGNOM: any), Cognom 
(any, pàgina). 

9. Les notes crítiques per a aclarir o ampliar aspectes del contingut del text aniran a peu de pàgina, 
amb un cos 10, i sense separacions amb línies en blanc. El números volats de les notes hauran d’anar 
després dels signes de puntuació, si no és que la nota va referida a una única paraula del discurs: en 
aquest últim cas, el número volat aniria immediatament després de la paraula en qüestió. 

10. Les citacions textuals inferiors a les tres línies es podran incorporar dins del text entre cometes 
angulars. Si són superiors en extensió hauran d’anar, sense cometes, en un paràgraf a banda, separat 
amb una línia en blanc dels paràgrafs anterior i posterior, un cos de lletra 10 (també per a les línies en 
blanc), interlineat senzill, sagnat a l’esquerra d’1 cm, i sense sagnat a la dreta. Quan la referència 
bibliogràfica es consigna al final d’una citació en paràgraf a banda, el punt últim es posa després del 
parèntesi (i no abans). 

El signe [...] s’hi fa servir per a indicar la supressió d’un fragment del discurs, però no s’haurà de posar 

http://web.ua.es/va/sedll/inscripcio.html
http://web.ua.es/va/sedll/inscripcio.html
http://web.ua.es/va/sedll/inscripcio.html
http://web.ua.es/va/sedll/xvi-congres-internacional-de-la-sedll.html
mailto:congreso.sedll@ua.es
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ni a l’inici ni al final de la citació. 

11. No s’ha de deixar una línia en blanc per a separar els paràgrafs: cada nou paràgraf s’introdueix amb 
sagnia d’1 cm en la primera línia. 

12. Quan un article s’estructura en diferents apartats, entre l’últim paràgraf d’un apartat i el títol de 
l’apartat següent caldrà deixar una línia en blanc de mida 12, però entre el títol i el paràgraf següent no 
s’haurà de deixar cap espai. La numeració dels apartats i els subapartats haurà de ser aràbiga (1., 1.1, 
1.1.1, etc.), i els títols dels apartats i els subapartats hauran d’aparéixer en minúscula, versaleta, sense 
sagnat i sense punt final. 

13. En el cas que hi haja un discurs citat dins d’un altre discurs citat, se seguirà l’ordre següent en els 
tipus de cometes: «“‘‘”». Així doncs, normalment es faran servir les cometes angulars, del tipus « ». 

14. Tant els guions d’incís com els de diàleg hauran de ser guions llargs. 

15. La bibliografia final s’introduirà com un apartat, amb el títol «BIBLIOGRAFIA» en versaleta, sense 
numeració aràbiga, després d’una línia en blanc de mida 12. Tot seguit (sense línia en blanc), les 
referències bibliogràfiques s’introduiran amb sagnia francesa d’1 cm. 

16. Totes les referències bibliogràfiques al·ludides amb el sistema autor-data hauran de ser 
desplegades, amb la informació completa, en l’apartat final de bibliografia. 

17. Les citacions bibliogràfiques hauran de seguir les formes següents: 

Llibres: 

COGNOM, Nom (any): Títol del llibre. Lloc d’edició: Editorial. 

Exemple: 

HARMER, Jeremy (2007): How to teach English. London: Longman. 

Capítols o apartats en llibres: 

COGNOM, Nom (any): «Títol de l’apartat», en Nom COGNOM (ed.), Títol del llibre, Lloc 
d’edició: Editorial, p. x-y. 

Exemple: 

RAMONEDA, Josep (2009): «Elogi de l’assaig», en Gustau MÚÑOZ (ed.), Joan Fuster i 
l’anàlisi de la realitat social, València: Publicacions de la Universitat de 
València, p. 95-102. 

Articles en revistes o publicacions periòdiques: 

COGNOM, Nom (any): «Títol de l’article», Títol de la Revista o la Publicació Periòdica, 
núm. x (data), p. y-z. 

Exemple: 

FERRER, Montserrat (2015): «La función del libro de textos en la clase de lengua», 
Textos. Didáctica de la Lengua y de la Literatura, núm. 69 (setembre 2015), 
p. 19-36. 

18. Si l’obra té dos o tres autors (o editors), se n’anoten les dades de la manera següent: 

COGNOM1, Nom1 & Nom2 COGNOM2 (any): 

Exemple: 

MARTÍNEZ, Alejandro & Ricardo M. FEITO (ed.) (1977): Catalogo de las publicaciones 
periódicas infantiles españolas desde 1798 a 1936. Madrid: Rank Xerox. 

Si en té més de tres, d’autors, s’ha d’anotar només el primer, seguit de l’abreviatura et al. 

19. Quan hi ha més d’una referència bibliogràfica d’un mateix autor —o d’una mateixa autora—, se’n 
posen els cognoms i el nom en la primera entrada, i en la resta se substitueixen per un guió llarg (—). 

20. En les referències a pàgines web —si n’hi ha— caldrà fer constar, a més de l’adreça electrònica, la 
data de consulta. 

21. Les taules, gràfiques o figures, si n’hi ha, s’hauran de numerar consecutivament, en aràbics. La 
llegenda, de mida 10, hi haurà d’anar separada per un espai (també de mida 10): a la part superior en 
el cas de les taules, i a la part inferior en el cas de les figures. 
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