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NORMES D’EDICIÓ

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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GUIDELINES FOR SUBMITTING 
A PAPER TO

ACTES D’HISTÒRIA DE LA CIÈNCIA  
I DE LA TÈCNICA

Actes d’història de la ciència i de la tècnica is the 
Journal of the Societat Catalana d’Història de la 
Ciència i de la Tècnica. It is devoted to the history 
of science, medicine and technology from earliest 
times to the present day in any of the European 
Union Languages. It publishes articles, research 
notes and book reviews. There is one volume per 
year.

A free full-text electronic edition is online at:

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

PREPARATION OF MANUSCRIPTS

1. Articles have to be composed with a word-pro-
cessor for PC in a “doc” or “opd” file extensions 
preferably. Articles have to be submitted via the 
application “Submit Articles” on the site http://re-
vistes.iec.cat/index.php/AHCT/index. 

2. Submission of a manuscript implies your assu-
rance that the content has not previously been 
published in form or in substance, and that the 
manuscript itself is not under consideration else-
where.

3. Articles should not exceed 15,000 words, in-
cluding pictures, footnotes and bibliography. 

ORGANIZATION OF ARTICLES

1. The title page should bear the title of the article 
written in capitals, and name, surname, and the 
professional setting of the author/s. Please, be sure 
to remove any self-referencing footnotes as well. 
However, if relevant self-ref erences should be in-
cluded as if they were from third author(s). If your 
identity is obvious from the manuscript, it cannot 
be sent out for review. 

Articles always include an abstract in about ten 
lines and the key words both in English.

2. If your manuscript contains illustrations, they 
must be sent in separate files. They must be high 
resolution grey scale or black-and-white, JPG, GIF, 
TIF or BMP format. Do not submit images embed-
ded in text. Location of images or figures must be 
clearly indicated in the text. 

3. Footnotes are to be numbered consecutively, 
with superscript numerals placed outside the 
punctuation, thus: «…according to Polanyi.7». 
However you are required to use footnotes only 
when necessary.

4. Quotations have to be inserted in the text ac-
cording to the following models:

•  One author: (Collins, 1992: 129-130)
•  Two authors: (Scheidecker & Laporte: 1999)
•   More than two authors: (Usselman et al., 2005: 
1-55)

5. An organized bibliography should be added at 
the end of the article. References in this bib-
liography are to be cited as follows:

Articles in journals:

SALAVERT FABIANI, V. L. et al. (1991), «Biblio-
grafía histórica sobre la Ciencia y la Técnica en 
España», Asclepio, 43, (2), 233-302.

Books:

COLLINS, H. M. (1992), Changing order: replica-
tion and induction in scientific practice, Chicago, 
The University of Chicago Press.

Chapters of books:

PRINCIPE, L. (2000), «Apparatus and reproducibi-
lity in alchemy». In: HOLMES, Frederic L.; LEVERE, 
Trevor H. (ed.). Instruments and experimentation 
in the history of chemistry, Cambridge, Mas., Lon-
don: The MIT Press, 55-74.

Webpages:

WILLIAMS, J. D. 21st Century Science:
http://www.21firstcenturyscience.org. [Date of 
the last access]
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