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Presentació dels articles

• Llibres

El text s’ha de presentar en suport informàtic (preferiblement
PC i en format Word). Cada pàgina ha de tenir unes 30 línies
aproximadament en cos de lletra 12. L’extensió màxima dels
articles serà de 6.000 paraules.
En la primera pàgina del document només hi ha de constar el
títol, el nom de l’autor, el càrrec, l’adreça postal i l’adreça electrònica. L’article començarà a partir de la segona pàgina i ha
d’incloure un resum de 90/100 paraules en la llengua original
de l’article i en anglès, un llistat de cinc paraules clau.
S’acceptaran articles en català, castellà i anglès.

Cognom, Inicial del nom/Institució. Títol. Edició. Lloc de publicació:
Editorial, any. Núm. de volum. (Col·lecció; núm.). ISBN núm.

• Articles a revistes
Cognom, Inicial del nom. “Títol de l’article”. Títol de la revista.
Vol. (any), núm. de l’exemplar, pàgines. ISSN núm. (opcional)

• Contribucions en llibres
Cognom, Inicial del nom. “Títol de l’apartat de la monografia”.
A: Cognom, Inicial del nom/Institució. Títol. Edició. Lloc de publicació: Editorial, any. Núm. de volum. (Col·lecció; núm.). ISBN núm.

Enviament
Els articles es poden enviar a l’adreça de correu electrònic següent: quadernsdelcac@gencat.cat

Cessió de drets de propietat intel·lectual
Tots els autors i les autores que col·laborin amb la revista han
de remetre al CAC una carta signada en què consti la seva autorització per tal que el CAC difongui el seu article en qualsevol
de les seves publicacions escrites i per mitjà del web (<http://
www.cac.cat>). A la carta l’autor/a ha de declarar que els articles són obres originals i inèdites, que no estan subjectes al
procés de selecció en una altra revista, i que es fa responsable
de qualsevol reclamació derivada de l’incompliment d’aquesta
garantia.
Les autoritzacions es poden enviar a l’adreça electrònica
quadernsdelcac@gencat.cat o bé a la adreça postal:
Quaderns del CAC
Carrer dels Vergós, 36-42
08017 Barcelona

• Documents en línia
Cognom, Inicial del nom/Institució. Títol [En línia]. Edició o versió.
Lloc de publicació: Editorial o distribuïdora, any de la publicació.
<adreça web> [Consulta: data]

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.
Les taules i 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
adaptar, si s’escau.
S’admeten il·lustracions, taules i gràfics en color, els quan
han de tenir ben identificada la font d’on provenen.

Referències i notes
Les referències i les notes han d’anar situades al final de l’article. Les referències dins el text han d’anar entre parèntesi amb
el cognom de l’autor, l’any d’edició i les pàgines:
(Cognom any, pàgines).
El model de citació haurà de seguir els criteris establerts pel
TERMCAT, que es basen en la norma ISO 690 i en la descripció
bibliogràfica normalitzada internacional (ISBD).
Adreça electrònica de consulta:
<http://www.termcat.cat/docs/docs/Bibliografia.pdf>
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