I JORNADA D'ENTOMOLOGIA BALEAR SÓLLER, 14 D'ABRIL DE 2018

II CIRCULAR

INSCRIPCIONS
El comitè organitzador comunica que finalitzat el període ordinari d'inscripció a la “I Jornada
d’Entomologia Balear”, queda tancada formalment la recepció d'inscripcions amb presentació de
comunicació, tot i que fins el proper dia 12 d'abril s'admetran inscripcions d'assistència.
Cal recordar que les inscripcions s'han d'adreçar per correu electrònic a l'adreça museubcn@gmail.com
indicant: nom, llinatges, institució (Si és el el cas. No cal estar vinculat a cap institució per participar),
especialitat o interès en relació a l'entomologia, telèfon, correu electrònic i, finalment, realitzar el
pagament de la quota d'inscripció al número de compte:
ES57 2038 3389 2460 0003 0445

PROGRAMA
La I Trobada d’Entomologia Balear es celebrarà al Museu Balear de Ciències Naturals de Sóller
(carretera Palma-Port de Sóller km 30. 07100. Sóller), el dissabte dia 14 d'abril, de 9 a 18 h.
L'horari serà el següent:

• 9,00 h. Recepció i benvinguda als participants.
• 9:30 a 11:00 h. Comunicacions orals*.
• 11:00 a 11,30 h. Pausa cafè.
• 11,30 a 13,00 h. Comunicacions orals*.

• 13,00 a 13:30 h. Ponència a càrrec del Dr. Eduard Petitpierre Vall.
• 13:30 a 14:45 h. Dinar - bufet al mateix museu (inclòs amb la quota d'inscripció).
• 14:45 a 16,15 h. Comunicacions orals*.
• 16,15 a 16,45 h. Pausa cafè.
• 16,45 a 17,45 h. Sessió de debat sobre els objectius, grups de treball i conclusions.
*En una propera circular s'inclourà l'horari definitiu de cada una de les comunicacions orals segons
l'ordre establert pel comitè organitzador.
Cal recordar que les sessions de comunicacions estaran moderades i tindran un temps màxim
d'exposició de 10 minuts més 5 minuts de preguntes. Les imatges o documents a projectar, si és el cas,
s'hauran de dur amb un llapis de memòria i lliurar-se als organitzadors abans de l’inici de cada una de
les sessions de matí o capvespre. El comitè organitzador lliurarà als participants els corresponents
certificats d'assistència i, si és el cas, els de comunicació.
Sóller, 4 d'abril de 2018

