Guia per a la presentació d’articles a la revista
Quaderns del CAC

Exemples:

Presentació dels articles
L’article

ha

de

presentar-se

en

suport

informàtic

• Llibres

(preferiblement PC i en format Word), acompanyat d’una

DE MORAGAS, M.; PRADO, E. La televisió pública a l’era digital.

còpia impresa. Cada pàgina ha de tenir unes 30 línies

1a ed. Barcelona: Pòrtic, 2000. (Col·lecció Centre

aproximadament i en cos de lletra 12. L’extensió màxima

d’Investigació de la Comunicació; 4) ISBN 84-7306-617-0

dels articles serà de 5.000 paraules.
En la primera pàgina de l’article, hi constarà el títol, el nom

El régimen jurídico del audiovisual. Madrid - Barcelona:

de l’autor, el càrrec, l’adreça postal i l’adreça electrònica.

Marcial Pons - Institut d’Estudis Autonòmics, Generalitat de

Juntament amb l’article s’ha d’adjuntar un resum de 90/100

Catalunya, 2000.

paraules en la llengua original de l’article i en anglès, un
llistat de paraules clau i un breu currículum de l’autor.

• Articles a revistes

S’acceptaran articles en català, castellà, anglès i francès.

HOFFNER, C. [et al.] "The Third-Person Effect in Perceptions

Eventualment, i sempre que la qualitat de l’escrit ho

of the Influence of Television Violence". A: Journal of

justifiqui, s’acceptaran textos en un altra llengua oficial de la

Communication. Cary [Regne Unit]: Oxford University Press,

Unió Europea. En qualsevol cas, les llengües de difusió

juny 2001, vol. 51, núm 2, p. 283-299.

seran el català, el castellà i l’anglès.

ISSN 0021-9916
• Contribucions en llibres

Bibliografia i notes de referència

CAMAUËR L. "Women’s Movements, Public Spheres and the
Media: A Research Strategy for Studying Women’s

La bibliografia ha d’anar situada al final de l’article. El model

Movements". A: SREVERNY, A; VAN ZOONEN, L., eds. Gender

de citació haurà de seguir els criteris establerts pel

Politics and Communication. 1a ed. Cresskill [New Jersey,

TERMCAT (Institut d’Estudis Catalans), que són l’ade-

EUA]: Hampton Press, 2000, p. 161-182.

quació dels estàndards ISO 690 i ISBD.

ISBN 1-57273-241-5

Adreça electrònica de consulta:

• Documents en línia

<http://www.termcat.cat/productes/documents/citaciobiblio.pdf>

CONSELL

DE L’AUDIOVISUAL DE

CATALUNYA. Informe sobre l’ob-

servança del pluralisme a la televisió i a la ràdio. Febrer de
2007. [En línia]. Barcelona: CAC, 2007. <http://www.cac.cat/
pfw_files/cma/actuacions/Continguts/Informe_mensual_Feb
rer_2007.pdf> [Consulta el 22 de març de 2007]
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Les notes en referència dins del text s’han de presentar en
parèntesi amb el nom de l’autor, l’any de la publicació i la
pàgina o pàgines corresponents.

Taules i gràfics
Les taules han de tenir títols curts i descriptius, i han anar
numerades amb xifres aràbigues. Les notes i fonts
corresponents a les taules es col·locaran al peu de cada
taula.
Els gràfics s’han d’inserir en el document en un format que
en permeti l’edició (per exemple, en Excel). Això és
important perquè si s’inclou en format imatge, no es pot
retocar. Aquest criteri també és aplicable a les taules.
També cal tenir en compte, a l’hora d’elaborar els gràfics,
que la publicació no s’edita en quatricromia sinó en escala
de grisos.

Cessió de drets de propietat intel·lectual
La presentació dels articles ha d’anar acompanyada d’una
carta en què l’autor faci constar la seva autorització per tal
que el CAC difongui el seu article en qualsevol de les seves
publicacions escrites i a través de la seva pàgina web
<http://www.cac.cat>. A la carta l’autor ha de garantir que
els articles són obres originals i inèdites fent-se responsable de qualsevol reclamació derivada de l’incompliment d’aquesta garantia.
Els articles han d’anar adreçats a:
Sylvia Montilla
Coordinadora general de Quaderns del CAC
C/ Entença, 321
08029 Barcelona
A/e: smontilla.cac@gencat.cat
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