	
  

	
  

1. PROTOCOL DE PRESENTACIÓ DE LES COMUNICACIONS
La Secretaria Tècnica del 2n Congrés del Tercer Sector Ambiental de Catalunya convida
a les entitats a la presentació de comunicacions per a la seva exposició al congrés, el qual
tindrà lloc al Món Sant Benet, Sant Fruitós del Bages, els dies 11 i 12 de juny de 2015.
Criteris Generals
− El tipus de presentació serà mitjançant una comunicació oral.
− La durada de la comunicació serà de 10-15 minuts. La durada definitiva es
determinarà quan sapiguem el nombre total de comunicacions que es presentaran.
− Només s’admetran les comunicacions enviades a través del correu electrònic de la
secretaria tècnica del congrés: correu@o3sac.org
− Els resums de les comunicacions s’hauran d’enviar mitjançant el model de
presentació

de

comunicacions,

disponible

a

la

web

del

2n

congrés:

www.2congrestsa.cat
− El termini per enviar les fitxes amb les propostes de comunicacions per part de les
entitats serà el 15 de maig
− La persona que presenti la comunicació (o la seva entitat) hauran d’estar inscrits al
congrés.
− L’objectiu és exposar totes les comunicacions presentades; en el cas que no es
disposi de temps suficient, aquestes s’avaluaran i puntuaran per a fer-ne la selecció
de les què es presentaran.
− Els resums de les comunicacions enviats per les entitats seran avaluats i puntuats
seguint els criteris tècnics per a les comunicacions, els quals es poden veure al
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punt 2 d’aquest document. Un cop avaluats els resums, es farà la selecció de
comunicacions.
− Un cop realitzada la selecció de comunicacions, la Secretaria Tècnica del congrés
notificarà a l’autor de la comunicació la seva acceptació, i el dia, hora i durada de la
comunicació. La notificació el dimarts 19 de maig farà mitjançant el correu
electrònic lliurat a la fitxa resum el 15 de maig.
− Les comunicacions que no es puguin presentar al Congrés per manca de temps, es
publicaran a la web del Congrés amb permís de l’autor.
− Els resums de les comunicacions es maquetaran i penjaran a la web del congrés el
22 de maig per a què els assistents puguin consultar-les.
− Per a les comunicacions orals disposarem de suport informàtic i canó de projecció.
− La presentacions de les comunicacions també s’hauran d’enviar a la secretaria del
congrés en format de presentació com a màxim el dia 29 de maig.

2. CRITERIS TÈCNICS PER A LA SELECCIÓ DE COMUNICACIONS
− Adequació de la comunicació als àmbits en què s’han d’emmarcar les
comunicacions.
− Que l’experiència a comunicar sigui pràctica i aplicable.
− Que l’experiència a comunicar sigui fàcilment extrapolable a d’altres entitats.
− Experiència innovadora i novedosa.
− Capitalitat i bagatge per part de l’entitat de l’experiència a comunicar.
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