Normes d’estil i presentació
Els textos s’han d’escriure en un estil planer i accessible que eviti els tecnicismes i
l’argot acadèmic. Han de ser científicament rigorosos, però al mateix temps
divulgatius. S'adrecen al públic general (lector de diaris i revistes) i no a
especialistes o col·legues de professió.
Els originals s’han de presentar en castellà, català o anglès.

EXTENSIÓ DELS ARTICLES
•

3.000 paraules màxim

•

4-6 taules, gràfics o infografies

•

3-4 destacats

•

Títol: 80 caràcters aproximadament

•

Subtítol: 120 caràcters aproximadament

•

Resum: 1.050 caràcters

•

Entre 3 i 5 paraules clau

Nota: totes les referències al nombre de caràcters inclouen els espais.

SIGNATURA
Per tal de facilitar la revisió cega per part dels avaluadors, l'article no pot contenir cap element que
permeti identificar qui n'és l'autor.

DESTACATS
Cal indicar quines frases (entre tres i quatre) han d’aparèixer com a destacats. Els destacats
contenen idees concretes que han de resultar atractives per al lector. Cada destacat ha de tenir
uns 280 caràcters aproximadament (si la frase és més llarga, cal resumir-la).
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APARTATS
Convé estructurar el text en diversos apartats, cadascun amb el seu títol. Tant el títol de l’article com el
dels apartats no són descriptius, sinó que tenen la funció de suscitar interès. Els apartats no segueixen
necessàriament l'ordre dels articles científics (resum, introducció, mètode, resultats, discussió i
conclusions), sinó el que guia millor la lectura. El resum presenta la tesi de l'article i desperta l'interès
del lector. Només si és imprescindible cal incloure també alguna nota o precisió metodològica.
Preferiblement l’article no ha de tenir notes a peu de pàgina.

TAULES I GRÀFICS
Les taules i els gràfics han de ser clars i de lectura senzilla i han de defugir formulacions enrevessades.
La configuració dels gràfics ha de permetre deduir-ne l’argument de manera immediata.

CONCLUSIONS
L’article ha de tenir una secció final de conclusions.

REFERÈNCIES
Les remissions bibliogràfiques s’inclouen en el text amb el sistema «autor, any» (Kaplan, 2013).
L’article ha d’incloure una llista de les referències citades al text (no més de 10), segons aquest model:
•

Ayllón Gatnau, S. (2015): Infància, pobresa i crisi econòmica, Barcelona: Obra Social ”la
Caixa”.

•

Foster, J., J. Greer i E. Thorbecke (1984): «A class of decomposable poverty measures»,
Econometrica, 3(52).

•

Gómez Benito, C., i J.J. González (2008): «Informe sociológico del medio rural», dins J.G.
Regidor (coord.): Desarrollo rural sostenible: un nuevo desafío, Madrid: Ministerio de Medio
Ambiente.
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