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El comité organitzador del XV Congrés Internacional de la Societat Espanyola de Didàctica 

de la Llengua i la Literatura informa que pròximament estarà disponible en la pàgina web 

el programa del congrés, incloent-hi la distribució de les comunicacions i la informació 

detallada sobre l’accés a les seus. Informem, a més, de diversos aspectes relacionats amb 

el congrés: 
 
COMUNICACIONS  
 

Pel que fa a les comunicacions, atès el gran nombre de participants, recordem que el 

temps disponible per a cada comunicació és de 10 minuts i que es podrà projectar 10 
diapositives com a màxim. El torn de preguntes es realitzarà al final de cada sessió.  

 
 
PUBLICACIÓ  
 

El text de l’article definitiu que es presente per tal de ser avaluat i inclòs al llibre d’actes 

s’haurà d’enviar per correu electrònic a l’adreça del panell en què s’ha presentat la 

comunicació abans del 10 de desembre de 2014. Cal presentar-lo en el format que 

s’indicarà pròximament en la pàgina del congrés (en format Word): 

http://sedll2014.upv.es/cat/propostes.html    

Els autors que vulguen ser avaluats per a publicar en Procedia han de remetre els seus 

articles (màxim 3.000 paraules) fins el 10 de desembre de 2014 a l’adreça: 

sedll2014procedia@gmail.com seguint les instruccions que apareixen en 

http://sedll2014.upv.es/cat/propostes.html.    

 
 
ACTIVITATS DEL CONGRÉS  
 

El material del congrés, els cafès i l’acte de presentació (còctel de benvinguda) estan 

inclosos en la inscripció.  

El preu del sopar de cloenda és de 40 € i tindrà lloc al Casino de Agricultura de València 

(http://www.casinodeagricultura.com/es/restaurante). Preguem als congressistes que hi 

vulguen participar que ho indiquen en la inscripció almenys amb 15 dies d’antelació.  



Per últim, recordem als congressistes que han de realitzar el registre i la confirmació de la 

inscripció en http://sedll2014.upv.es/cat/inscripcio.html. Aquells que no hagen 

regularitzat el pagament de la inscripció, l’haurien de fer abans del 6 d’octubre; en cas 

contrari, no figuraran com a autors en el llibre de resums i no se’ls inclourà en el programa 

del congrés.  

 

CONTACTE  
 

Pàgina web: http://sedll2014.upv.es/cat/index.html  

E-mail: sedll2014@gmail.com  

Twitter: https://twitter.com/SEDLL2014  

Facebook: https://www.facebook.com/sedll2014 

 

 

Fins prompte! 

 

EL Comité organitzador 


