
NORMES DE PUBLICACIÓ

Els originals s’enviaran en format electrònic (document word DIN A-4, no pdf), amb
lletra de 12 punts. 

 En la primera pàgina (que no comptarà com a part de l’extensió), hi constarà:

Títol de l’article o experiència.

Nom de l’autor amb un o dos cognoms (depenent de les preferències  de l’autor).
Adscripció professional, acadèmica o institucional i correu electrònic, que servirà de
presentació.

Al correu electrònic s'haurà d'adjuntar una fotografia de l’autor/a en primer pla, on es
vegi de forma nítida la cara.

L’extensió dels texts haurà de ser d’entre 1.500 i 2.500 paraules (aproximadament, entre
3 i 6 pàgines) per les experiències i d’entre 2.500 i 5.000 paraules (aproximadament,
entre 6 i 12 pàgines) pels articles.

Els organigrames, gràfics, imatges i/o fotografies han de tenir bona qualitat i, per tant,
han d’enviar-se en arxiu a part i no dins del word. 

Es poden presentar treballs escrits en català, castellà, anglès, francès i italià. Els articles
es publicaran en català i castellà. La traducció la realitzarà l'equip editorial de la revista. 

Els articles rebuts passaran a dos lectors del Comitè Assessor (peer review), els quals
els valoraran sense coneixement de la identitat de l’autor. S’informarà als autors de
l’acceptació, negació o demanda de més elaboració dels originals mitjançant una
instància. En aquesta segona entrega, l'autor/a no podrà modificar de manera
significativa el contingut de l'article. 

RECEPCIÓ I GESTIÓ DELS ARTICLES: 

IDIOMES: 

POLÍTICA DE REVISIÓ: 
 



S'exigeix l'originalitat dels articles sotmesos a publicació. La revista rebutjarà qualsevol
article que, en tot o en part, contingui plagi. En la instància de revisió l'equip verificarà
l'existència de plagi i, si es detecta, l'article serà rebutjat i es notificarà a l'autor/a. 

Els treballs preferentment han de ser inèdits (no publicats anteriorment en format
imprès ni digital tret de que es tracti d'una demanda explícita de la revista o formi part
d'un conveni amb altres revistes). L’article rebut no podrà ser proposat a cap altra
revista mentre estigui en procés de valoració i edició.

L’article és responsabilitat de l’autor i aquest ha de vetllar per la confidencialitat dels
pacients en la presentació de material clínic. 

Els autors/ores conserven els drets d'autor i concedeixen a la revista el dret de
primera publicació de l'obra, registrada sota una llicència Creative Commons
Reconeixement-NoComercial-Sense Obra Derivada. 

Aquesta llicència permet la descàrrega de les obres i que es puguin compartir amb
altres sempre que se’n reconegui l'autoria i que es citi la procedència de la
publicació, però no permet que siguin modificades de cap manera, ni ser utilitzades
amb finalitat comercial.

Les cites i referències bibliogràfiques s'hauran de redactar seguint les normes de
publicació de l'APA 7th edition. 

Per tal de facilitar la lectura de l’article les referències en el text de més de dues autories
s’han d’indicar des de la primera vegada que apareixen com: (primera autoria et al., any).
Les referències de només dues autories es mantenen (autoria i autoria, any).

Per més informació, poden consultar el Manual a: http://www.apa.org/

DRETS I RESPONSABILITATS DE L'AUTORIA: 

CITES i BIBLIOGRAFIA: 


