
 
 
CONVOCATÒRIA DE PROPOSTES D’ARTICLES PER AL PRÒXIM VOLUM DE L'ANUARI 
DE L’ENVELLIMENT DE LES ILLES BALEARS, CORRESPONENT A 2021 
 

La intenció de l’Anuari de l’Envelliment és promocionar, mitjançant la recerca i la 
transmissió de coneixements, l’autonomia de les persones grans, la seva potencialitat i 
els reptes i respostes que envolten l’envelliment. A partir de l’aportació de diferents 
experts, professionals i investigadors, l’Anuari desenvolupa aquestes funcions.  

En concret, l’Anuari és el resultat de la col·laboració entre la Conselleria de Serveis 
Socials i Cooperació del Govern de les Illes Balears, el Departament de Benestar i Drets 
Socials del Consell de Mallorca i la Universitat de les Illes Balears. L’Anuari de 
l’Envelliment és una iniciativa del Grup d’Investigació i Formació Educativa i Social 
(GIFES), el Departament de Pedagogia i Didàctiques Específiques i la Càtedra d’Atenció 
a la Dependència i Promoció de l’Autonomia Personal de la UIB, i compta, a més, amb 
el suport de la Fundació Guillem Cifre de Colonya de Colonya Caixa de Pollença, i de la 
Societat Balear de Geriatria i Gerontologia. 
 
A partir d’aquesta convocatòria, s'anima a presentar treballs que incideixin en 
qüestions o enfocaments innovadors i que abordin temàtiques en què la gent gran 
tingui especial rellevància. Encara que seran benvinguts tant estudis teòrics com 
empírics, es donarà prioritat a resultats validats, intervencions innovadores i 
experiències concretes en l'àmbit local. Cercam treballs procedents dels diferents 
camps disciplinaris: investigacions en l'àmbit de l’envelliment, perspectives actuals i 
actuacions dirigides a millorar la qualitat de vida de la gent gran.  
 
Us convidam a participar en el pròxim volum de l'Anuari de l’Envelliment de les Illes 
Balears, de l’any 2021:  

● Dates de lliurament de la proposta: fins al 7 d’abril de 2021 
● Contacte i enviament de propostes a: anuarienvelliment@gmail.com 
● La proposta ha d’incloure el títol i una breu descripció. Pot incloure 

contextualització, fonamentació teòrica, objectius, metodologia, resultats, 
conclusions i referències bibliogràfiques. Extensió màxima: 500 paraules 

● Es comunicarà l’acceptació de la proposta per correu electrònic al més aviat 
possible. 

 
Una vegada acceptada la proposta: 

● S’enviarà la normativa editorial per correu. 
● Dates de lliurament del treball definitiu: fins al 30 de juny de 2021 

 
 
L'equip editorial de l’Anuari de l’Envelliment 

anuarienvelliment@gmail.com

