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ACTES D’HISTÒRIA DE LA CIÈNCIA  
I DE LA TÈCNICA

Actes d’Història de la Ciència i de la Tècnica és  
la revista de la Societat Catalana d’Història de la 
Ciència i de la Tècnica. Està dedicada a la his- 
tòria de la ciència, la medicina i la tecnologia  
des de l’antiguitat fins al present, i publica arti- 
cles, notes de recerca, i revisions bibliogràf- 
iques en qualsevol de les llengües de la Unió Eu-
ropea. La seva periodicitat és d’un volum l’any.

Hi ha disponible gratuïtament una versió en línia 
en la següent adreça:

http://revistes.iec.cat/index.php/AHCT/index

PRESENTACIÓ D’ORIGINALS

1. Els treballs s’han de presentar en suport infor-
màtic, en formats “doc” o “opd” compatibles per 
a PC preferentment. S’enviaran via l’aplicació 
“tramesa d’articles” del lloc web http://revistes.
iec.cat/index/AHCT/index.

2. L’enviament d’un original implica el compromís 
que el contingut no ha estat publicat prèviament 
en forma o en contingut, i que el manuscrit mateix 
no està pendent de consideració per cap altra pu-
blicació.

3. La longitud màxima dels articles serà de 15.000 
paraules, incloses imatges, notes al peu i biblio-
grafia. Els articles es presentaran a doble espai en 
format DIN A4.

ORGANITZACIÓ DE L’ARTICLE

1. A la primera pàgina s’haurà d’incloure el títol 
de l’article escrit en majúscules, i el nom i cog-
noms de l’autor o autors, així com la seva filiació 
institucional. Si us plau, assegureu-vos de treure 
qualsevol autoreferència a les notes. No obstant 
això, si les autoreferències són rellevants, aques-

tes han de ser incloses com si fossin de tercers 
autors. Si la vostra identitat resulta òbvia en la lec-
tura del manuscrit, aquest no pot ser enviat a revi-
sió.

Els articles inclouran també un resum d’unes 10 lí-
nies i les paraules clau, ambdós en anglès.

2. Si es volen incloure il·lustracions, hauran d’en-
viar-se en fitxers separats. Es lliuraran en escala de 
grisos d’alta resolució o blanc i negre, i en qualse-
vol d’aquests formats: JPG, GIF, TIF o BMP. Les 
imatges no s’inclouran en el text, però la seva lo-
calització en el text haurà d’estar clarament indi-
cada.

3. Les notes al peu aniran numerades conse-
cutivament, amb un superíndex situat des- 
prés de la puntuació, per exemple: «…d’acord 
amb Polanyi.7». No obstant això, es recomana que 
s’utilitzin notes al peu només quan sigui neces- 
sari.

4. Les citacions d’altres treballs s’han d’incloure 
dins del text i s’adequaran al model següent:

•  Un autor: (Collins, 1992: 129-130)

•  Dos autors: (Scheidecker & Laporte: 1999)

•  Més de dos autors: (Usselman et al., 2005: 1-55)

5. Al final de l’article s’inclourà una bibliografia. 
Les referències bibliogràfiques seguiran els mo-
dels següents:

Articles de revistes:

SALAVERT FABIANI, V. L. et al. (1991), «Bibliogra-
fía histórica sobre la Ciencia y la Técnica en Espa-
ña», Asclepio, 43, (2), 233-302.

Llibres:

COLLINS, H. M. (1992), Changing order: replicati-
on and induction in scientific practice, Chicago, 
The University of Chicago Press.
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Capítols de llibres, actes de congressos  
o llibres miscel·lanis:

PRINCIPE, L. (2000), «Apparatus and reproduci-
bility in alchemy». In: HOLMES, Frederic L.; LEVE-
RE,  Trevor  H.  (ed.).  Instruments and ex- 
perimentation in the history of chemistry, Cam-
bridge, Mas., London: The MIT Press, 55-74.

Pàgines web

WILLIAMS, J. D. 21st Century Science:
http://www.21firstcenturyscience.org. [Data del 
darrer accés]
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