
                                                    PRESENTACIÓ DE PROJECTES, RECERQUES I EXPERIÈNCIES 

     II CONGRÉS DE SERVEIS SOCIALS 

9 i 10 de novembre de 2016 

 

En el II Congrés de Serveis Socials es podran presentar projectes/recerques/experiències; 

Per fer-ho heu d’enviar-nos la informació que es recull a la fitxa adjunta:  

 

Títol del treball (projecte, recerca, experiència): 

Nom i cognoms de l’autor/a principal (si és més d’una autoria o és un equip, o servei  
especifiqueu): 

Professió i centre de treball: 

Adreça i població: 

Telèfon fixe:  Telèfon mòbil: e-mail: 

 
Abstract: descripció del treball amb una extensió mínima de 500 paraules i una 
màxima de 1.500 paraules (calibri 12). 

 



Àrea temàtica del congrés en la qual ubiqueu el vostre treball: (marqueu una X) 

• Violència intrafamiliar 

• Violència entre iguals 

• Violència institucional 

• Violència d’estat 

• Violència a les xarxes/internet 

• Violència de gènere 

• Altres (especificar): 

Data límit per a les presentacions 30 de setembre de 2016 

Dirigit a Comitè Científic              E-mail seccio@copc.cat 

En l’àmbit de violència de gènere, es prioritzaran els treballs que aportin 

actualitzacions en la matèria o bé innovacions en la intervenció en aquest àmbit. 

Aquest criteri es fa extensiu a totes les àrees temàtiques en què s’estructura el 

congrés. 

Es prioritzaran en la selecció els treballs presentats que hagin estat avaluats i en 

disposin de dades de resultats. A tal fi, interessa que ompliu les dades de què en 

disposeu, que es detallen a continuació: 

Any de finalització: 

Població destinatària: 

Territori: 

Organisme impulsor: 

Ha obtingut finançament? 

Hipòtesi de treball (màxim 550 caràcters): 

Objectius (màxim 550 caràcters): 

Metodologia (màxim 550 caràcters): 

Indicadors resultats (màxim 550 caràcters): 

Conclusions (màxim 550 caràcters): 

 

PROCÉS D’ACCEPTACIÓ 

El Comitè Científic farà la selecció de les propostes presentades i comunicarà per escrit la seva 

acceptació, en un termini màxim d’un mes a comptar a partir de 30 de setembre, quan es 

tanca el termini de presentació de treballs. 

En cas de denegació, es comunicarà igualment per escrit i s’argumentaran els motius pels 

quals l’aportació ha quedat exclosa. 

L’autor principal del treball o bé un dels coautors hauran d’inscriure’s obligatòriament en el 

Congrés. 


