ESTIL DE PRESENTACIÓ DE COMUNICACIONS

Idioma: Espanyol, anglès, català, francès, italià, portuguès, alemany.

Format: Tipus doc (word) ó rtf.

Extensió: La comunicació contindrà entre 6 i 10 pàgines DIN-A4 (incloent espais,
notes i bibliografia), numerades a la part inferior dreta.

Títol i subtítols (Times New Roman 12pt. Negreta, alineació a l’esquerra):
S’escriurà el títol de la Comunicació en una o dues línies màxim, seguit de la seva
traducció a l’anglès.

Paraules clau (Times New Roman 12pt, cursiva, alineació a l’esquerra). Indicar
entre 5 i 10 paraules clau sobre el contingut de la comunicació. De ser possible, no
repetiu les paraules que apareixen al títol.

Cos del document: Times New Roman 12pt, normal, interlineat 1,5 línies. Alineació
justificada.

Marges: Superior: 2,5 cm., Inferior: 2,5 cm., Dret: 3 cm., Esquerre: 3 cm.

Interlineat: 1,5 línies a excepció de les "Notes", "Bibliografia" i "Figures" en les quals
s'utilitzarà un interlineat senzill.

Imatges/Gràfics (Times New Roman 9pt negreta): Les imatges o gràfics si n'hi ha
(màxim 8 figures), han d’anar numerades utilitzant la nomenclatura Fig 1, Fig. 2, etc.
S'inclouran al final del text.
Notes a peu de pàgina (Times New Roman 9 pt. interlineat senzill). Totes les notes
a peu de pàgina del Comunicat aniran al final del document, sota el títol de "Notes"
numerades des de l’1 seguint l'ordre d'aparició en el context de l'article. Cadascuna
d’elles apareixerà en un paràgraf diferent.
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Indicacions de citació
Totes les citacions realitzades en el text han d’incloure’s en la llista de
referències.
Llibres
Llibre realitzat per un autor: COGNOM, Nom (de l'autor/a). Títol del llibre (cursiva).
Ciutat, Editorial, any, pàgina.

Llibre realitzat per dos autors: COGNOM, Nom i COGNOM, Nom (de les autors/es).
Títol del llibre (cursiva). Ciutat, Editorial, any, pàgina.

Llibre realitzat per tres (3) o més autors: COGNOM, Nom; COGNOM, Nom i
COGNOM, Nom. Títol del llibre (cursiva). Ciutat, Editorial, Any, pàgina. En posteriors
citacions, es pot escriure el nom del primer autor seguit de l’expressió “et al.”.

Articles publicats
Article publicat en revista: COGNOM, Nom. "Títol de l'article" (entre cometes), nom de
la revista (cursiva), número de la revista, ciutat, any, pàgina.

Article publicat en diari: COGNOM, Nom. "Títol de l'article" (entre cometes), nom del
diari (cursiva), ciutat, data (00.00.0000), pàgina.

Article publicat en catàleg: COGNOM, Nom. "Títol de l'article" (entre cometes), en el
catàleg de l'exposició nom del catàleg (cursiva), ciutat, editorial, any, pàgina.

Documents electrònics
A més del cognom i el nom de l’autor/a o autors/es, s’especificarà l’adreça Web en la
qual es va trobar el document i la data en què es va extreure.
Repetició d’una referència anterior immediata
Quan es repeteixi el contingut exacte de la nota a peu de pàgina imminentment
precedent s'escriurà ibid o ibidem (en cursiva):
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1 COGNOM, Nom (de l'autor / a). Títol del llibre (cursiva). ciutat, Editorial, Any, pàgina.

2 Ibidem (cursiva).

Repetició d’una referència
Si es repeteix la referència d'una nota a peu de pàgina s'escriurà op. cit (en cursiva).

1 COGNOM, Nom (de l'autor / a). Títol del llibre (cursiva). ciutat, Editorial, Any, pàgina.
...
13 COGNOM, Nom (de l'autor / a). op. cit (cursiva). Pàgina

Abreviacions
Si s'utilitzen abreviacions en el comunicat, aquestes han de ser definides la primera
vegada que apareguin en el text, abans de ser utilitzats únicament com abreviació.
Exemple: CIMUAT (Congrés Internacional: Dona, art i Tecnologia en la Nova Esfera
Pública). Si us plau, no empreu les abreviacions en el títol.

Bibliografia (Times New Roman 9 pt. interlineat senzill)
Si l'autor ho considera pertinent podrà incloure la bibliografia utilitzada. S’inclourà al
final del document, després de les notes a peu de pàgina. Cada una d'elles apareixerà
en un paràgraf diferent separat d'un espai en blanc i es llistaran en ordre alfabètic, per
cognom de l'autor.
Figures (Times New Roman 9 pt negreta)
Les llegendes de cadascuna de les imatges apareixeran al final del document, després
de les "Notes" i "Bibliografia", en l'apartat "Figures". En aquestes es descriuran les
imatges i s'ha d'assenyalar l'autora / or o autors / es, títol i any, . Fig 1. Descripció de la
fotografia. Autor / a (nom i cognom), any. El nom de cadascuna d'elles serà: Fig 1, Fig
2, etc. segons l'ordre d'aparició en el context del Comunicat.

Lectura de Comunicacions durant el Congrés:
Idiomes: Català, Espanyol, Anglès
Temps de lectura: Màxim 10 minuts.
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