
NORMATIVA DE FUNCIONAMENT DE LES JORNADES D’ESTUDIS LOCALS D’INCA

Les Jornades d’Estudis Locals d’Inca tendran lloc el divendres i el dissabte de la setmana
següent del Dijous Bo.

Les comunicacions hauran de ser originals i inèdites.

El tema que s’hi tracti haurà de ser el municipi d’Inca des de qualsevol dels camps de la
investigació.

Les Jornades d’Estudis Locals d’Inca s’iniciaran amb una ponència inaugural.

La  responsabilitat  de  l’organització  de  les  Jornades  d’Estudis  Locals  recaurà  en  la
Regidoria de Cultura de l’Ajuntament d’Inca i el CEP d’Inca. 

Comissió Organitzadora

Es crearà una Comissió Organitzadora per assumir la responsabilitat de l’organització i
coordinació de les Jornades, i comptarà amb els següents membres: 

• El regidor/a de Cultura de l’Ajuntament d’Inca. 

• Un/a representant del Centre de Professorat d’Inca. 

• Una persona relacionada amb el món cultural designada per la Regidoria de Cultura
de l’Ajuntament d’Inca.

• Un tècnic/a del departament de Cultura i Educació de l’Ajuntament d’Inca. 

Una de les principals tasques de la Comissió Organitzadora serà la de fomentar una
participació àmplia, tant d’assistents com de participants.

D’aquesta manera, s’ocuparà d’articular els sistemes adients per tal de publicitar les
Jornades a tos els àmbits i, en especial, en el de la investigació universitària. Igualment,
s’intentarà  la  inclusió  de  les  Jornades  en  el  programa  de  formació  permanent  del
professorat del CEP d’Inca per a l’any en curs.

El darrer objectiu de la Comissió Organitzadora serà la publicació de les comunicacions
llegides i/o rebudes durant les Jornades, bé en suport informàtic bé en suport paper. A
tal efecte, es comptarà amb les aportacions econòmiques de les entitats col·laboradores
amb les Jornades, i també es gestionarà l’obtenció d’algun tipus d’ajuda o subvenció per
part de les institucions públiques. 

La Comissió Organitzadora podrà proposar els membres de la Comissió Científica, que
seran persones amb experiència i reconegut prestigi en el camp de la investigació; així
mateix, la mateixa Comissió Científica podrà proposar nous membres per  tal  que  en
formin  part.  La  composició  de  la  Comissió  Científica  haurà  de  ser  aprovada  per  la
majoria dels seus membres; una vegada aprovada, s’elevarà la proposta a la Comissió
Organitzadora, per a la seva aprovació definitiva. 

Comissió Científica

La  Comissió  Científica  s’encarregarà  de  valorar  l’aptitud  de  les  comunicacions
presentades per a la seva futura publicació i d’avaluar els següents aspectes:
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• Importància dels temes tractats
• Adequada revisió bibliogràfica
• Rigor en la metodologia
• Rigor en l’anàlisi 
• Claredat en l’escriptura, explicació i conceptes
• Idoneïtat de les il·lustracions i taules
• Resum
• Introducció 
• Conclusions
• Títol explícit
• Contribució de l’estudi al coneixement de la vila

La tasca de la revisió pretén ajudar a la presentació i contingut dels treballs presentats,
així com ser una guia per als comunicants a l’hora de presentar els seus treballs. 

La Comissió Científica podrà proposar a la Regidoria de Cultura l’organització de les
activitats oportunes (conferències, visites guiades, exposicions...) per així traslladar a la
ciutadania els coneixements elaborats a les Jornades d’Estudis Locals. 

La  Comissió  Científica  serà  l’encarregada  d’elaborar  el  guió  de  presentació  de  les
comunicacions  el  dia  de  la  seva  lectura  així  com  d’establir  l’ordre  de  publicació
d’aquestes. 

La Comissió Científica nomenarà la persona que realitzarà la ponència inaugural de les
Jornades, tot oint el parer de la Comissió Organitzadora.
 
La Comissió Científica decidirà la lectura i/o edició de les comunicacions presentades.

La Comissió Científica serà gestionada pel coordinador/a, el/la qual serà triat anualment
entre  els  seus  membres.  Igualment,  comunicarà  els  seus  acords  a  la  Comissió
Organitzadora.

Tots els comunicants tendran dret a certificat d’assistència. Per altra banda, l’assistència
a les Jornades d’Estudis Locals com a oient és oberta. En el cas de voler obtenir un
diploma d’assistència o la carpeta de documentació és suficient notificar, mitjançant
una  cridada  telefònica  o  un  correu  electrònic  a  l’Àrea  de  Cultura  i  Educació  de
l’Ajuntament d’Inca, les dades personals de la persona interessada (Claustre de Sant
Domingo, tel. 871 914 500, normalitzacio@incaciutat.com).

L’assistència a les Jornades comportarà crèdits de formació permanent del professorat,
d’acord  amb l’Ordre  del  conseller  d’Educació  i  Cultura  de dia  2 de gener  de 2002,
publicada al BOIB 17-01-2002 sobre reconeixement d’activitats de formació permanent
del professorat.

L’Àrea de Cultura de l’Ajuntament d’Inca es compromet a l’edició de les comunicacions
que  la  Comissió  Científica  de  les  Jornades  d’Estudis  Locals  seleccioni.  L'Ajuntament
podrà editar  tant  de forma escrita  com digital  els  treballs  presentats  i  publicar-los i
divulgar-los mitjançant edicions escrites o per Internet, i cedir-los a qualsevol institució
docent. En qualsevol cas es farà constar que l’article ha format part de les Jornades
d’Estudis Locals d’Inca.

Una vegada publicat el  volum de cada Jornada,  se’n lliuraran 5 exemplars  per cada
comunicació individual i 10 exemplars per cada comunicació col·lectiva.
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