
 

 
 

 

 

NORMES PER A LA PRESENTACIÓ DELS TEXTOS DEFINITUS DE LES COMUNICACIONS 

El text de les comunicacions presentades ha de ser original. 

Idioma del text: les llengües oficials del Congrés són el castellà i el català. Per tal de 
presentar les comunicacions en altres idiomes els/les autors/res hauran de posar-se en 
contacte amb els coordinadors del seu simposi.  

Extensió: L’extensió màxima serà de 7000 paraules, incloent-hi les notes i la 
bibliografia. Format: word. Màxim 8 Mb. 

Cos del text: tipus de lletra Times New Roman (TNR) 12pt. Text Justificat i interlineat 
1,5. Marges (dret i esquerre, superior i inferior): 2,5 cm. No feu sagnat a començament 
de paràgraf i no utilitzeu estils de font (cursiva, negreta, subratllat, majúscules) per tal 
d'indicar èmfasi. 

Notes a peu de pàgina: TNR 10 pt., numerades, justificades, espai d'interlineat simple. 
Hauran de ser amb caràcter aclaridor i no per a introduir referències bibliogràfiques. 

Numeració de pàgines: marge inferior centrat, sense format ni èmfasi 

Títol de la comunicació: TNR 16pt., en majúscules, centrat i negreta. 

Autor(s/es), correu electrònic i institució a la que pertany(en): TNR 14pt., alineat a la 
dreta sense negreta ni cursiva. 

Títol d'apartats (1, 2, 3...) i subapartats (1.1, 1.2...): TNR 14pt., minúscules i en 
negreta. Deixeu sempre una línia entre el final d'un apartat i el següent títol de 
l'epígraf, i entre el títol de l'epígraf i la continuació del text. 

 



Les cites al text van en rodona (no en cursiva) i entre cometes. Les cites d'autors o 
d'extractes de treball de camp que es vulguen afegir com a paràgraf independent van 
amb sagnat d'1 cm a l'esquerra, en una mateixa mida de lletra i espaiat simple. 

Images: inserides o incrustades al document (ni vinculades, ni enganxades), 
preferiblement en format estandaritzat (jpg, gif) i, a ser possible, una resolució 
d'imatge de 600 ppp., i sempre amb indicació de la font i l'autoria. El mateix s'aplicarà 
en el cas de les taules. 

Model de referències bibliogràfiques dins del text, a les notes o després de les cites: 
Lévi-Strauss (1986:202).  

Bibiografia: al final del document, ordenada alfabèticament i en sistema Harvard. Les 
fonts hauran de ser citades al text per autor i any de publicació. La lògica de  la 
referència és la següent: qui (autor/a) -quan (any) -què (títol original) - on ? 
(diferenciats en funció de la font: llibre amb el lloc i l'editorial, la revista inclou el 
volum, número i pàgines, així com també la direcció de la pàgina web si hi hagués). Si 
no es coneix l'autor la referència s'ordenarà d'acord amb la primera lletra del títol.  

Exemple llibre: 

Basch, L.; Glick Schiller, N. i Szanton Blanc, C. (1994) Nations Unbound: Transnacional 
Projects, Postcolonial Predicaments and Desterritorialized Nation-States. Amsterdam: 
Gordon & Breach. 

Exemple capítol de llibre: 
Beck-Gernsheim, E. (2001) “Mujeres migrantes, trabajo doméstico y matrimonio. Las 
mujeres en un mundo en proceso de globalización”. A Beck-Gernsheim, E., Butler, J. i 
Puigbert, L. Mujeres y transformaciones sociales. Barcelona: El Roure. 
 
Exemple article en revista: 
Berger, A y Chevalier, P. (2001) “Nouvelles functions tertiaries et dynamiques 
démographiques en milieu rural”, Espace, Population, Sociétés, 1: 69-88. 
 

Data límit per a la presentació dels textos: 15 de març de 2017 

 


