
 

 
 

NORMES DE PRESENTACIÓ D’ORIGINALS 
 
 
Llengües. Les propostes d’articles enviades han de ser en català o en anglès. Es 
poden acceptar també originals en espanyol i en francès. 
 
Formats. Els articles s’han d’enviar en un format de qualsevol processador de textos, 
preferentment MS Word o Open Office. L’arxiu ha d’incloure tot el contingut (títol, 
autoria, cos de l’article, imatges, taules, bibliografia, annexos, notes, resums i paraules 
clau) en la distribució prevista.  
 
Resums i paraules clau. Cal incloure un resum de l’article en català i un altre en 
anglès (com a màxim, de setanta paraules cadascun) i una llista de paraules clau en 
català i en anglès (com a màxim, cinc paraules per llengua). Si la proposta és en 
espanyol o en francès també s’ha d’incloure el resum i la llista de paraules clau en la 
llengua original. 
 
Extensió màxima. L’extensió màxima del document, amb imatges, resums i 
bibliografia inclosos, no pot excedir els 7.000 mots o les 12 pàgines a un espai i mig. 
 
Gràfics. El material de suport gràfic (taules, gràfics, esquemes, fotografies, figures) 
inclòs en l’article s’ha de presentar també en arxius independents separats del text, 
preferentment en format TIFF o JPEG, i amb una resolució mínima de 300 ppp. 
 
Tipus de lletra. Per al cos de l’article i la bibliografia, cal fer servir la lletra Times News 
Roman de 12 punts. Les citacions textuals, si són breus, van inserides en el text, es 
componen en regular rodona i entre cometes baixes («»); i, si són llargues, van 
entrades i es componen en regular rodona de la família Times News Roman d’11 
punts. Les notes, si n’hi ha, van en Times News Roman de 10 punts. 
 
Apartats. Els títols dels apartats han d’anar numerats (exemple: 1, 1.1, 1.1.1, 1.1.2…), 
amb el mateix cos de lletra, en negreta rodona. La primera línia del text ha d’anar 
entrada. 
 
Interlineat. A un espai i mig, en tots els casos. Els paràgrafs no se separen amb cap 
interlineat extra. Cal deixar una línia en blanc entre títol i text i dues línies entre text i 
títol. 
 
Notes. Com a criteri general, no hi ha d’haver notes. Si no es pot evitar, es poden 
posar un màxim de vuit notes breus al final del text i una única nota que remeti al títol 
de l’article, per a fer referència a projectes, premis o dedicatòries. 
 
Bibliografia. Les referències bibliogràfiques que hagin de figurar dins el text han 
d’aparèixer entre parèntesis de la manera següent: (Cognom de l’autor/a, any, p. 000-
000.). 
Al final de l’escrit hi ha d’haver les referències bibliogràfiques completes, ordenades 
alfabèticament segons els exemples següents: 
 



 

COGNOM, Nom; COGNOM, Nom (any). Títol del llibre. Número d’edició. Lloc 
d’edició: Editorial. (Col·lecció; número). 
COGNOM, Nom; COGNOM, Nom (any). «Títol del capítol». A: COGNOM, Nom; 
COGNOM, Nom (any). Títol del llibre. Número d’edició. Lloc d’edició: Editorial, p. 
000-000.  
COGNOM, Nom; COGNOM, Nom (any). «Títol de l’article». Títol de la Revista, 
volum de la revista, número de la revista (tal com s’indica en l’original), p. 000-
000.  
Títol del diccionari. Número d’edició. Lloc d’edició: Editorial, any. 
COGNOM, Nom; COGNOM, Nom (any). Títol [en línia]. Lloc d’edició: Editorial. 
[Consulta: dia mes any]. 
COGNOM, Nom; COGNOM, Nom (any). Títol [recurs electrònic]. Lloc d’edició: 
Editorial. 1 disc òptic (CD-ROM). 

 
Abreviatures. Per a la bibliografia, cal unificar les abreviatures amb les formes 
següents (tant si són en singular com en plural): ed. (editor/a  o editors/ores), dir. 
(director/a o directors/ores), coord. (coordinador/a o coordinadors/ores), p. (pàgina o 
pàgines).  
 
Sigles. Es recomana reduir al màxim l’ús de sigles en el cos de l’article. Quan n’hi 
hagi, cal assegurar que la primera vegada que hi surtin ho facin acompanyant la forma 
lèxica desenvolupada. Si s’usen sigles per referir-se a fonts bibliogràfiques, cal indicar-
ho també en la bibliografia final. 
 
Autoria. El nom complet de l’autor o autora del treball va a la primera pàgina de 
l’article, amb indicació de l’adscripció institucional. El Consell de Redacció lliurarà una 
còpia anònima de l’article als avaluadors externs. Quan la tramesa sigui acceptada per 
a la publicació, els autors hauran de lliurar un currículum breu de presentació i una 
fotografia de mida carnet en suport digital. 
 


