
 
 

NORMES DE PUBLICACIÓ DELS ARTICLES 

 

Aquesta és la normativa que seguiran els articles que es penjaran al web en format PDF. 

Prèviament, l’article es dipositarà al Box en format Word per tal de que la comissió de 

qualitat i el corrector lingüístic puguen revisar-lo.  

L’article no podrà sobrepassar les 12 pàgines incloent fotografies o recursos gràfics. La 

font utilitzada serà “Georgia” amb mida d’11 punts i un interlineat d’1,5, tant per al cos 

del text, epígrafs i bibliografia. 

Els textos, hauran de complir totes aquestes normes per a la seua posterior publicació, 

així com passar per les corrents comissions de qualitat i de correcció lingüística.  

*Advertència: en el cas que la marca d’aigua de la primera pàgina es moga, ha de 

centrar-se en la primera pàgina de l’article. (Format marca d’aigua, centrat, opció “text 

damunt imatge”). 

PRIMERA PÀGINA:  

a) S’iniciarà amb el TÍTOL amb les majúscules corresponents i minúscules en 

versals, negreta i centrat amb un tamany 26 punts.  

b) En la línia següent apareixerà el NOM (minúscula) i COGNOMS (majúscula 

Versals) de l’autor a tamany 12, centrats en la pàgina i, a continuació, el poble i 

comarca entre parèntesi alineat al costat esquerre. 

c) Una línia de separació. 

d) RESUM (màxim 6 línies). 

e) PARAULES CLAU (entre 2 i 5 paraules separades per punts). 

f) Una línia de separació per començar l’article. 

TEXT DE L’ARTICLE: 

a) Cadascun dels paràgrafs de l’article aniran precedits d’un sagnat de 0’5 cm (no 

així títols d’apartats o subapartats). 

b) Numeració dels epígrafs (apartats i subapartats): el principal en negreta i 

majúscula. Els subapartats en negreta i minúscula. Els següents de menor rang 

en cursiva i minúscula.  

c) Després de la finalització de cada epígraf es deixarà una línia en blanc abans de 

començar altre de nou. 



 
 

d) El números de pàgina aniran en lletra Georgia 12. 

e) Si escau la introducció de NOTES, aquestes apareixeran a peu de plana, 

indicades en el text mitjançant números volats. (*CONSULTAR LA 

INFORMACIÓ APORTADA MÉS AVALL). 

f) Les CITES llargues en interior de text (més de 3 línies) es realitzaran amb doble 

sagnat, sense cometes, a espai senzill i a cos 10. A l’inici i al final de la mateixa 

es deixarà un espai en blanc. Les CITES curtes (inferior a 3 línies) es realitzaran 

amb cometes baixes. 

g) Si cal insertar-hi una reproducció fotogràfica, anirà acompanyada d’un peu de 

foto amb la font de procedència. El text anirà justificat. 

h) La citació a l’interior del text amb els números volats serà amb lletra 11: 

(COGNOM, Nom, Títol, Lloc edició, Editorial, any, pàgina/es [pp.]). En el cas de 

ser revista serà: (Cognom, Nom, “Títol article”. Revista, número, any, pàgina/es 

[pp.] 

i) Les REFERÈNCIES BIBLIOGRÀFIQUES finals aniran separades per dues línies 

en blanc de l’acabament del cos del text normal, centrades en la pàgina, 

versaletes i sense negreta. Les entrades bibliogràfiques seran ordenades 

alfabèticament i seguint els següents exemples segons es tracte de llibre, article 

o article en revista; títols d’obres i revistes sempre en cursiva; títols d’articles 

entre cometes.  

 

*Com podem citar? 

Tant per als peus de pàgina com per a la Bibliografia. Un parell d’exemples de com citar 

diversos treballs: 

Citar un llibre: 

-ARASA, F.; ROSSELLÓ, V., Les vies romanes del territori valencià, Conselleria 

d’Obres Públiques, Urbanisme i Transports, Valencia, 1995. 

Citar un capítol d'un llibre: 

-SIERRA, C., "El clima en la antigua Roma". M. Antela Guzmán (ed.), El clima en el 

mundo antiguo, Universitat de Barcelona, Barcelona, 2005, pp. 23-56. 

Citar un article: 

-ULLOA CHAMORRO, P., “Nuevo miliario de la Vía Augusta hallado en Castellón”. 

Quaderns de Prehistòria i arqueologia de Castelló, 20,  Castelló, 1999, pp. 209-220. 

Citar un diari: 

MONGE, Y., “El FBI difunde la imagen de dos sospechosos por los atentados de 

Boston”. El País, 18 de abril de 2013. 



 
 

Citar una pàgina web: 

-Real Academia de la Lengua Española. Diccionario de la lengua española [en línea]. 

22a ed. Madrid: Real Academia de la Lengua Española, 2003. [Consulta: 26 febrero 

2010]. Disponible en: <http://buscon.rae.es/diccionario/drae.htm>. 

Citar una revista online: 

-Journal of European Social Policy [en línia]. Harlow: Longman, [1991]- [Consulta: 27 

juny 2009]. Disponible a: <http://www.journaleuropean.com>. ISSN 0958-9287.  

Citar un article online: 

PATTISON, Michel. Political and Social Science. Journal of European Social Policy [en 

línia]. Vol. 46, núm.5 [Consulta: 27 juny 2009]. Disponible en: 

<http://www.journaleuropean.com/politicalandsocialsciende>. ISSN 0958-9287. 

Citar un CD (per exemple, de música): 

-Sac de danses. El Galop: danses catalanes i jocs dansats [enregistrament sonor]. 

Barcelona: Generalitat de Catalunya, 1994. 1 casset. 

Citar un DVD (pel·lícules…): 

TRIAS SALAS, G., Teatre i Alzheimer. [DVD]: teatre de la reminiscència. Barcelona: 

Fundació La Caixa, 2001. 1 DVD: 60 min. 

Com citar dintre del text? 

La forma més comuna de citar dins d'una obra és anomenar el cognom de l'autor i l'any 

d'edició de l'obra entre parèntesis: (Castells, 2004) . Si el nom de l'autor forma part de 

la redacció no cal posar el nom, simplement es posa entre parèntesis la data de l'obra: 

(1985) . Si fa referència a més d'una obra del mateix autor: (Castells, 2000, 2001, 

2003). Si en una mateixa citació hi ha més d'una referència: (Castells, 2004; Márquez, 

2003). Si una mateixa obra és responsabilitat de dos o tres autors se citen tots. Si una 

mateixa obra és responsabilitat de més de tres autors, s'anomena el primer i s'afig et al. 

Per exemple: (Castells et al., 1998). 

La bibliografia ha d’anar justificada sense sagnat. Si hi ha més d’una entrada per 

autor i any, serà diferenciada per lletres segons ordre alfabètic, i sempre per ordre 

cronològic. Tota cita d’Internet serà realitzada en rodona, sense subratllat blau de link i 

cometes sota simple, prenent la precaució d’afegir al final entre claudàtors la data de 

consulta (ex. AENOR, UNE, “Referències bibliogràfiques. Contingut, forma i 

estructura”, a <http://bilbioteca.itam.mx/docs/NormaUNE.pdf>, 19 pg. [cons. 

2013.04.07]). 

 

http://bilbioteca.itam.mx/docs/NormaUNE.pdf


 
 

Finalment, i després de la bibliografia s’ha d’inserir aquest text: 

COM CITAR AQUEST ARTICLE: 

Format Norma ISO 690-2 

Cognoms, Autor, “Títol de l’article” [en línia]. Clapir, Joves Historiadors i 

Historiadores Valencians [publicació seriada en línia]. Mes 2013. <enllaç> 

[Consulta: Dia Mes Any]. 

ADVERTIMENT. L'accés als continguts d'aquest article i la seua 

utilització ha de respectar els drets de la persona/persones 

autora/autores. Pot copiar, distribuir i comunicar públicament 

l’obra. En qualsevol cas, en la utilització dels seus continguts caldrà 

indicar de forma clara el nom i cognoms de la persona/persones 

autora/autores i el títol de l’article. No s'autoritza la seua 

reproducció o altres formes d'explotació efectuades amb finalitats de 

lucre. Aquesta reserva de drets afecta tant als continguts de l’article 

com als seus resums i índexs. 

 

 

 


