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1. Condició bàsica.
Els treballs que es presentin a Papers de Recerca Històrica han d’ésser
inèdits, i no estar pendents de publicació.

2. Suport
Els originals s’han de presentar en dos suports:
- En paper imprès
- En document digital per correu electrònic

3. Tipus i elements del text
- Article. Extensió al voltant de quinze pàgines (uns 40.000 caràcters amb
espais), a un espai i amb lletra Times New Roman de cos 12. 
- Aportació. D’unes sis pàgines d’extensió.
- Ressenya. D’unes dues pàgines com a màxim.
El tractament de text preferent és Word o similar, junt amb una versió en
pdf, si inclou imatges. Cal fer constar el/s nom/s de l’autor/s, el títol de
l’article i el programa amb que s’ha editat.  

S’acompanyaran d’un breu resum (3-4 línies, unes 60 paraules, màxim
350 caràcters amb espais) en català (per part de l’autor), i castellà,
francès i anglès (pot fer-ho l’autor). S’inclouran 5 paraules clau.
Juntament amb el text cal lliurar algunes dades del currículum de l’autor,
una fotografia i una adreça electrònica de contacte per a consultes, que
apareixeran a la publicació, llevat d’oposició expressa.

4. Idioma 
La llengua de publicació serà la catalana, però el lliurament del text pot
ser en castellà francès, occità i anglès.

5. Material gràfic
Imatges i il·lustracions: preferiblement originals, fotografies o documents
escanejats en suport digital. Si són imatges digitalitzades s’han de
trametre en arxius amb resolució de 300 dpi com a mínim, en format jpg
o tiff. Convenientment numerades, amb peu i crèdits de foto, i amb
indicació clara de la situació dins el text.

6. Aspectes tècnics generals 
Les notes i les referències bibliogràfiques dels articles, breus, se situen
a peu de plana. Hauran d’estar justificades al llarg del text, numerades

amb xifres aràbigues volades, i situades sempre posteriors als signes de
puntuació. 

Les referències bibliogràfiques dels llibres utilitzats han de citar-se segons
els criteris que es dedueixen d’aquest exemple:
llibre: cognoms, nom, Títol (en cursiva). Lloc d’edició. Editorial o entitat
editora, any. Exemple: GíMENEz, J.; GIRONDO, L.: Càlcul a l’escola. Reflexions

i propostes. Barcelona. Graó, 1990. Col·lecció Guix, núm. 13.
Pel que fa a les referències d’articles publicats a revistes:
- Article d’una revista: cognoms, nom, “Títol del capítol en cometes” a Títol.
Núm. Any. Pàgines. Exemple: FREGA, A.: «Noves tecnologies en l’educació
musical» a EUFONíA. Didàctica de la música, núm. 4, 1996, p. 7-20.
- Els capítols de llibres i/o d’obres de varis volums: autor, “títol de l’article”.
A cognoms, nom, Títol (en cursiva). Lloc d’edició. Editorial o entitat editora,
any. Exemple: TRAUTH, E.: «Noves tecnologies en l’educació musical» a A.
Kents (ed.): Enciclopèdia de l’educació. Barcelona, núm. 25 (supl. 7),
1998, p. 93-114.
Cal mencionar el DOI, cas de tenir-ne.
Fotografia: indicació de l’autor, l’any i la procedència 
Document d’arxiu: nom de l’arxiu complet (indicant si és necessari
l’abreviatura posterior. Referència de la sèrie documental (en cursiva).
Volum, capsa, lligall, altra referència.
Els cognoms dels autors en referències bibliogràfiques, en citacions en
nota i en menció de l’autor a peu de text s’escriuen en versaletes amb la
inicial en majúscula. 

7. Adreça de lliurament
Els articles es poden fer arribar a la Societat Andorrana de Ciències
(Secció d’Història). Centre Cultural La Llacuna, carrer Mossèn Cinto
Verdaguer núm. 4, 2on pis 4a porta, Andorra la Vella o a l’adreça
electrònica: sac@andorra.ad

8. Drets de publicació
La Societat Andorrana de Ciències queda autoritzada per l’autor del text
a la reproducció o divulgació d’aquest en format paper, així com digital o
altres per temps indefinit. 
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