JorDi-2017 “El Projecte de Direcció: Accés i Formació”
Jornada de Direcció Escolar (JorDi)-2017
Palafrugell, 11de novembre de 2017
“El Projecte de Direcció en l’accés a la direcció d’un centre educatiu”

Edició de Comunicacions i Experiències
Edició de llibre en format digital
L’organització de la Jornada editarà una publicació normalitzada (amb ISBN) en format
digital que posarà a disposició dels assistents d’una manera gratuïta, a través de la
plataforma www.fordires.org a partir de gener de 2018.

Edició de llibre en format paper
L’organització de la jornada, a través d’editorial Malhivern, ofereix als assistents que
ho desitgin la possibilitat d’adquirir un llibre en format tradicional (mida 148x210 mm,
coberta a 4 tintes amb solapes i relligat fresat) a un preu de 20 € (més despreses de
tramesa). Cal abonar 10 € en el moment de concretar la comanda.
Editorial Malhivern trametrà els llibres a l’adreça que s’indiqui per correu postal a
partir de gener de 2018.

Edició de separates en format paper
L’organització de la jornada, a través d’editorial Malhivern, ofereix als autors
d’experiències o comunicacions que ho desitgin la possibilitat d’adquirir diversos
exemplars d’una separata que inclou l’índex del llibre i la comunicació o experiència
que hagin presentant en format tradicional (mida 148x210 mm, coberta a 4 tintes
sense solapes i relligat fresat).
El preu de l’edició (despeses de tramesa a part) depèn del nombre d’exemplars.

Exemplars
Preu

5
96 €

10
103 €

25
125 €

50
160 €

75
201 €

100
240 €

Cal abonar un 30% del cost en el moment de concretar la comanda. Editorial Malhivern
trametrà els llibres a l’adreça que s’indiqui per correu postal a partir de gener de 2018.

Informació i contacte.
Editorial Malhivern. C. Guinardó 25. 08530. La Garriga
informacio@malhivern.com / Telèfon 698 57 80 64
Editorial Malhivern serà present a la Jornada de Direcció 2017 (JorDi-2017) per
informar les persones interessades i concretar possibles comandes.

