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NORMES PER A LA PRESENTACIÓ DE TREBALLS

EDUCAR és una revista universitària d’investigació, editada pel Departament de
Pedagogia Aplicada de la Universitat Autònoma de Barcelona, Espanya. S’adreça als
universitaris i administradors educatius, així com al públic especialitzat en temes de
caràcter educatiu. Els textos publicats són inèdits i provenen de la recerca o de la refle-
xió especialitzada dels seus autors.

EDUCAR agraeix el creixent interès per publicar a les nostres planes. No obstant
això, recordem que els originals rebuts són sotmesos a un procediment d’avaluació
experta, externa i cega, la qual en determina, en darrera instància, un eventual rebuig,
una millora o l’interès de la seva inclusió a les nostres planes. EDUCAR no manté corres-
pondència sobre els articles no publicats.

1. Els treballs s’enviaran directament a la Redacció de la revista.
2. Els treballs estaran escrits en català o en castellà.
3. Els treballs tindran una extensió màxima de vint folis Din A4, incloent-hi les

notes, i estaran acompanyats per:
a) un resum de deu línies en la mateixa llengua en què estigui redactat el treball;
b) un mínim de tres i un màxim de sis descriptors encapçalats pels termes «parau-

les clau»;
c) la traducció anglesa del títol de l’article, del resum i de les paraules clau, aquests

darrers encapçalats, respectivament, pels termes «Abstract» i «Key words».
Aquesta norma es justifica per la inclusió dels continguts a les bases de dades.

4. Els treballs es presentaran sobre suport informàtic per a MAC o PC, amb indica-
ció del programa utilitzat, i amb una còpia sobre paper.

5. Entre el títol del treball i l’inici del text figuraran el nom i l’adreça professional de
l’autor, incloent-hi, si hom vol, l’adreça electrònica.

6. Normes de citació:
a) Llibres: cognom de l’autor, nom (o inicial), títol en cursiva, lloc d’edició, edi-

torial, any (quan no es tracti de la primera edició o se citi una reimpressió, s’in-
dicarà de la manera habitual).

b) Articles de revista: cognom de l’autor, nom (o inicial), «títol de l’article entre
cometes», títol de la revista en cursiva, número, any, pàgines.

c) Contribucions en obres col·lectives: cognoms de l’autor, nom (o inicial), «títol
del capítol entre cometes», en (o apud ) cognom de l’editor, nom (o inicial),
títol de l’obra en cursiva, lloc d’edició, editorial, any, pàgines.

7. Seran enviades als autors les primers proves d’impremta, que caldrà retornar,
corregides, tan aviat com sigui possible. Sobre aquestes proves no es faran correc-
cions que comportin modificacions del text original, tret de casos absolutament
justificats.

8. La Redacció es reserva el dret de retornar els articles que no compleixin aquestes nor-
mes, o, si s’escau, d’adaptar-los a aquestes.

9. Els autors rebran gratuïtament vint-i-cinc separates del seu article i un exemplar
de la revista.




