
 

Fòrum d’Educació i Cultura Popular, publicació de les activitats educatives de cultura popular 

 

La intenció del Fòrum d’Educació i Cultura Popular, juntament amb Som Cultura Popular, és fer una 

publicació digital de les activitats educatives de cultura popular que els centres educatius han presentat al 

Procés participatiu, tant si es presenten al Fòrum com si no. 

Per aquest motiu us comuniquem que si voleu que l'activitat que vosaltres vau presentar sigui publicada, 

ens l'hauríeu de fer arribar al correu <educacio.culturapopular@gmail.com> i posar a «Assumpte: 

Publicació». 

La guia de l'escrit per publicar és la següent: 

 Tipus d'escrit: descriptiu i divulgatiu (Nota: com si fos per publicar en una revista d'educació) 

 Lletra: Arial d'11 punts, interlineat de paràgrafs 1,5 i espai posterior 6. 

 Extensió: 2 o 3 pàgines (amb imatges i referències incloses).  

 Estructura:  

- Títol, autoria i nom i població del centre o centres educatius. 

- El text pot ser seguit, o bé amb apartats com: Introducció; Descripció i Contextualització de l'activitat 

indicant els objectius, participació de l'alumnat i aportacions a l'educació i a l'escola; Valoració i 

Conclusions, i si s'escau, Referències (vegeu punt següent). 

- Nota: les imatges han de tenir un text descriptiu. 

 Referències: haurien de seguir la norma ISO 690: 

- Per documents impresos (llibres, articles...): http://crai.ub.edu/ca/que-ofereix-el-crai/citacions-

bibliografiques/documents-impresos 

- Per documents electrònics (documents el línia, webs, blocs...): http://crai.ub.edu/ca/que-ofereix-el-

crai/citacions-bibliografiques/documents-electronics 

Alguns exemples: 

 Soler-Amigó, Joan. Cultura popular tradicional. Barcelona: Pòrtic, 2001. 

 Llopart, Dolors; Prat, Joan; Prats, Llorenç. (eds.). La cultura popular a debat. Barcelona: 
Fundació Serveis de Cultura Popular/Altafulla, 1985. [consulta: 12 de desembre de 2017]. 
Disponible a: <http://www.fbofill.cat/publicacions/la-cultura-popular-debat>. 

 Quintana, Jordi; Cerdà, Jordi. Cultura popular, cultures populars i escola. A: Perspectiva 
Escolar. Barcelona: A. M. Rosa Sensat, 2005, núm. 293, p. 2-9.  

 Miñana, Carlos. Escuela modernizadora, escuela folclorizadora. Sobre usos, abusos y desusos 
de estas en la escuela. A: Parias, María Claudia (ed.). Influencia y legado español en las 
culturas tradicionales de los Andes americanos [en línia]. Bogotá: Corporación para la 
Promoción y Difusión de la Cultura, 2003. [consulta: 12 de desembre de 2017]. Disponible a: 
<http://www.humanas.unal.edu.co/red/files/2112/7248/4191/Artculos-
escuelamodernizadoraCM.pdf>. 

 Seminari de Cultura Popular de l'Institut Català d'Antropologia. Els centres relacionats amb el 
folklore i la cultura popular a Catalunya [en línia]. Barcelona: Fundació Jaume Bofill, 1981. 
[consulta: 12 de desembre de 2017]. Disponible a: <http://www.fbofill.cat/publicacions/els-
centres-relacionats-amb-el-folklore-i-la-cultura-popular-catalunya?lg=es>. 

 

 Termini de lliurament: 12 de gener a <educacio.culturapopular@gmail.com> i posar a «Assumpte: 

Publicació». 


