
Núm. 13 PERIODÍSTICA

Normes per a la presentació d’originals

Per a l’acceptació d’articles, se segueix el sistema de revisió cega per parells,
amb avaluadors externs a la revista. En cas de no acceptació de l’original, la re-
vista informarà puntualment l’autor dels motius pels quals no ha estat acceptat,
sempre mantenint l’anonimat dels avaluadors del text. Els avaluadors externs
podran demanar modificacions, ampliacions, suggeriments o aclariments a l’au-
tor per a la publicació de l’original. Els articles publicats es basen, preferent-
ment, en recerques originals i inèdites.
Els treballs s’han d’adreçar al correu electrònic de la revista: revistaperiodistica

@upf.edu.
1. Els articles s’han de redactar preferiblement en català o en qualsevol altra

llengua romànica.
2. El tipus de lletra ha de ser Times New Roman del cos 12, i el text s’ha de

compondre amb un interlineat d’un espai i mig.
3. L’extensió del treball ha de ser entre 4.000 i 6.000 paraules. Tots els fulls

han d’anar numerats correlativament.
4. La forma de citació preferent de la revista segueix el sistema americà, és

a dir: (Cognom de l’autor, any: pàgina o interval de pàgines). Exemple: (Mor-
ley, 1990: 5). La bibliografia citada s’ha d’incloure al final de l’article. Ha d’es-
tar ordenada alfabèticament per autors i ha de seguir els criteris següents:
Els llibres s’han de citar: COGNOM, Nom; COGNOM, Nom. Títol de la mono-

grafia: Subtítol de la monografia. Lloc de publicació: Editorial, any. Nombre
de volums. (Nom de la Col·lecció; número dins de la col·lecció) [Informació ad-
dicional]
Els articles de publicacions periòdiques s’han de citar: COGNOM, Nom; COG-

NOM, Nom. «Títol de l’article». Títol de la Publicació Periòdica, número del
volum, número de l’exemplar (dia mes any), número de la pàgina inicial - nú-
mero de la pàgina final.
5. Les notes —numerades amb xifres aràbigues volades— s’han de compon-

dre totes conjuntament al final del text.
6. En cas que hi hagi figures, gràfics o taules, s’han de presentar numerats

correlativament en fulls a part i indicar dins del text el lloc en què s’han d’in-
cloure.
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7. Al final de l’article s’ha de lliurar un breu currículum redactat de l’autor
(menys de 8 línies de text).
8.A l’inici de l’article, cal afegir un resum en la llengua de l’article de menys

de 150 paraules i, a continuació, el mateix resum en anglès. El resum en anglès
ha d’anar precedit del títol de l’article en anglès.
9.Amb vista a la indexació de la revista en diferents bases de dades, s’han de

proposar cinc paraules clau en l’idioma original de l’article i en anglès, i col·lo-
car-les a continuació dels resums corresponents.
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