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Constitució del comitè científic
L’associació professional Conservadors-Restauradors Associats de Catalunya (CRAC)
reunirà un grup de professionals experts per constituir el comitè científic de la Reunió
Tècnica (RT). Aquest serà triat en funció del tema de la Reunió Tècnica i per tant serà
diferent a cada edició. El nombre de professionals que compondrà el comitè científic
podrà variar; s’intentarà que estigui compost per un grup d’entre 6 i 12 professionals. La
Junta de CRAC i el comitè organitzador de la RT s’encarregaran de formar el comitè
científic.
Un cop format el comitè científic, el comitè organitzador enviarà un correu de confirmació
a tots els membres del comitè científic.
El comitè científic tindrà com a tasques:
1. Avaluar els resums de comunicacions orals i pòsters dels autors candidats de la
Reunió Tècnica en vista de la seva selecció;
2. Revisar els articles de comunicacions orals i pòsters seleccionats en vista de la seva
publicació a les Actes de la Reunió Tècnica.
Els membres del comitè científic i del comitè organitzador no podran participar com a
autors en la mateixa Reunió Tècnica.

Procés de selecció dels resums per a comunicacions orals i pòsters
1.

2.

3.

4.
5.

Rebuts els resums per a les contribucions (comunicacions orals i pòsters), el
comitè organitzador realitzarà una revisió preliminar de tots els treballs per tal de
detectar errors, mancances d’informació i agrupar-los per temes.
Amb l’objectiu de fer una avaluació a cegues i assegurar la màxima imparcialitat,
el comitè organitzador donarà un format idèntic a tots els resums i eliminarà el
nom i dades de l’autor(s).
En funció de la llengua (català, castellà o anglès) i de l’especialitat de cada
membre de comitè científic, el comitè organitzador distribuirà els resums. No serà
possible determinar amb anterioritat el nombre de resums que pertoca a cada
avaluador donat que es desconeix l’èxit que pot tenir la crida.
Cada resum serà avaluat per dos membres del comitè científic. Aquests
desconeixeran el segon avaluador.
Cap membre del comitè científic podrà avaluar resums en els què:
- sigui autor
- hagi participat directament o indirecta a la seva elaboració
- manifesti conflictes d’interès.
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6.

7.

8.

9.

10.

Si un membre del comitè científic es troba amb una d’aquestes circumstàncies,
ho haurà de comunicar al comitè organitzador.
Les avaluacions es realitzaran seguint els criteris d’avaluació descrits a
continuació. L’avaluació dels resums es realitzarà en la graella facilitada pel
comitè organitzador.
El comitè organitzador s’encarregarà de recollir les avaluacions i establir un
quadre resum amb les puntuacions. Aquesta informació es comunicarà a la
Junta.
En cas existeixi una discrepància superior al 50% respecte de la màxima
puntuació (o sigui de 20 punts) entre les avaluacions realitzades pels dos
avaluadors del mateix resum, el comitè organitzador realitzarà una tercera
lectura per un altre avaluador.
Se seleccionaran les contribucions en funció de la puntuació i del nombre de
comunicacions orals i pòsters establerts per a la RT. Aquest nombre pot variar
d’una edició a una altra en funció del programa. El comitè organitzador haurà de
definir el nombre de comunicacions.
El comitè organitzador informarà cada autor per correu electrònic sobre
l’acceptació o no de la seva comunicació.

Criteris d’avaluació dels resums
Els criteris a considerar per a l’avaluació dels resums són els següents:
1.
Adequació de la proposta amb el tema del congrés.
2.
Originalitat de les idees i de les conclusions.
3.
Pertinença i rigor del mètode de treball.
4.
Qualitat de la redacció: estructura del text, claredat de l’expressió, ortografia,
adequació al límit de paraules (límit: 500 paraules).
El fet que el tema de la contribució ja hagi estat publicat no és motiu d’exclusió.
Cadascun dels quatre criteris s’haurà d’avaluar amb una nota compresa entre 0 i 10
(només es podran introduir nombres sencers). Aquesta s’haurà d’introduir a la columna
corresponent de la graella facilitada per a l’avaluació. L’avaluador també podrà introduir
comentaris relatius a cadascun dels criteris; aquests són facultatius. La nota final de
l’avaluació serà sobre 40 punts.
Un cop acabada l’avaluació, cada avaluador haurà d’enviar el document amb les
avaluacions a l’adreça: reuniotecnica@cracpatrimoni.com. L’avaluador haurà de
respectar el termini per lliurar el document.
Model de graella per a cada resum:
Número del resum:

1

Adequació de la proposta
amb el tema del congrés

Comentaris, si s’escau

Nota

Originalitat de les idees i
de les conclusions
Pertinença i rigor del
mètode de treball
Qualitat de la redacció:
estructura del text,
claredat de l’expressió,
ortografia
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Procés de revisió dels textos de les contribucions seleccionades
Els textos seran revisats:
1. per un avaluador del comitè organitzador pel que fa a aspectes de forma (llargada del
text, coincidència de les imatges amb els peus de foto, coincidència de les notes a peu
de pàgina, format de la bibliografia, etc.).
2. per dos avaluadors del comitè científic pel que fa a aspectes de contingut. Amb
l’objectiu d’assegurar la màxima imparcialitat, el procés de revisió dels textos es farà a
cegues. Els avaluadors no necessàriament rebran els mateixos temes que en el procés
de selecció.
3. per un professional en correcció d’ortografia i expressió.
Els textos es lliuraran en format Word. Els comentaris dels avaluadors s’hauran de
realitzar mitjançant l’eina “Revisar” “Nou comentari” (per introduir comentaris) i
“Control de canvis” (per a eliminar o afegir text). Per tal d’assegurar l’anonimat de
l’avaluador, aquest haurà d’introduir els canvis sota el nom d’usuari de “Comitè
organitzador”, “Avaluador 1”, “Avaluador 2” o “Corrector d’ortografia”.
Per canviar el nom d’usuari en Word s’ha d’anar a:
1. Arxiu → 2. Opcions → 3. General → 4. Personalitzar la còpia en Microsoft Office →
5. Nom d’usuari

1
2
3

4
5

El text serà enviat a l’autor amb les diferents anotacions dels avaluadors per ser
modificat o aprovat. L’autor haurà de tornar el text en el mateix format Word havent
acceptat o no els canvis i, si s’escau, amb comentaris. En cas de necessitat, els
avaluadors hauran de fer revisions ulteriors en funció de la resposta de l’autor.
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Criteris de revisió dels textos per part dels avaluadors del comitè científic
Els avaluadors hauran de revisar el contingut dels textos de la manera més objectiva
possible, sense emetre criteris d’apreciació personal. La publicació de les actes estipula:
“La responsabilitat de les afirmacions fetes en les comunicacions correspon
exclusivament al seus autors. L’opinió expressada per aquests no coincideix
necessàriament amb la de CRAC.”
A mode orientatiu, el contingut dels textos han de respondre al següent
desenvolupament:
Títol. Ha de correspondre amb el contingut del treball.
Introducció. Ha d’exposar les raons que motiven la realització del treball i plantejar la
problemàtica general de l’estudi.
Objectius. Han de ser clars, concrets i ben definits. Els resultats obtinguts han de
respondre als objectius i han de ser demostrats.
Metodologia. Ha de ser adequada per a l’aconseguiment dels objectius.
Resultats. Han de ser coherents amb els objectius proposats i obtinguts amb el mètode
utilitzat.
Conclusions. En acord amb els resultats obtinguts. Ha de contenir l’essencial del
procés descrit.

Dates de la Reunió Tècnica
30 de setembre 2019: data límit d’acceptació dels resums
15 de novembre 2019: data de lliurament de la graella d’avaluació per part del comitè
científic
20 de novembre 2019: selecció de les contribucions i comunicació als autors
15 de febrer 2020: lliurament dels manuscrits per part dels autors
Febrer – maig 2020: revisió del comitè organitzador, comitè científic i del corrector
d’ortografia
Juny - octubre 2020: edició, maquetació, impressió de les actes
12 i 13 de novembre 2020: celebració de la Reunió Tècnica a l’auditori del Museu del
Disseny de Barcelona i entrega de les actes.

Comitè organitzador
Núria Jutglar, Olga Iñigo, Alex Castro: representants de la Junta de CRAC
Natàlia Sánchez i Kusi Colonna-Preti: coordinadores
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