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

2- Els originals s’han de presentar en dos suports:
• Paper. Els articles, en format DIN A4, aproximadament 15 fulls, per una sola cara,
a un espai i amb lletra Times New Roman, cos 12. Les ressenyes poden ésser més
breus.
• Disquet. El tractament de text preferent és Word o similar. L’etiqueta del disquet
ha d’incloure el/s nom/s de l’autor/s, el títol de l’article i el programa amb què s’ha
editat.

3- Il·lustracions. Preferiblement originals, en suport digital sempre fàcil de repro-
duir. Si són imatges digitalitzades, han de trametre’s en arxius dels formats
següents: JPG, TIFF o EPS.

4- L’article s’acompanya d’un breu resum (unes 100 paraules) en català (per part
de l’autor), castellà i francès (pot fer-ho l’autor).

5- Les notes i les referències bibliogràfiques dels articles, breus, se situen a peu de
pàgina. Hauran d’estar justificades al llarg del text i numerades.

6- Les referències bibliogràfiques dels llibres utilitzats han de citar-se segons els cri-
teris que es de dueixen d’aquest exemple (normes ISO 600):
a) llibres: COGNOMS, NOM: Títol (en cursiva). Lloc d’edició. Editorial o entitat editora, any. 
Exemple: GIMÉNEZ, J.; GIRONDO, L. Càlcul a l’escola. Reflexions i propostes. Barcelona.
Graó, 1990. Col·lecció Guix, núm. 13
b) pel que fa a les referències d’articles publicats en 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 EUFONIA. Didàc-
tica de la música, núm. 4, 1996, pàg. 7-20.
- els capítols de llibres i/o d’obres de varis volums: AUTOR: «Títol de l’article». A: Cog-
noms, 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, pàg. 93-114.

c) Fotografies: indicació de l’autor, l’any i la procedència. 
d) Documents d’arxiu: nom de l’arxiu complet (indicant-hi si és neces-

sari l’abreviatura posterior. Referència de la sèrie documental (en cursiva). Volum,
capsa, lligall, altra referència.
Els articles es poden fer arribar a la Societat Andorrana de Ciències (secció d’His-
tòria). Centre Cultural La Llacuna, carrer Mossén Cinto Verdaguer, 4, AD 500 Andor -
ra la Vella, o a l’adreça electrònica sac@andorra.ad. Consell de redacció de PRH.

NOTA

La traducció dels resums en francès és a
càrrec de Carolina Fantova. La traducció
dels resums en anglès és a càrrec d’Alexan-
dra Grebennikova, excepte el de l’article
Èric Jover, Alan Ward K., i Alan Ward L., que
és a càrrec dels mateixos autors.
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