Llibre d'Estil d'Estrat Crític

Entrega i admissió d'originals

1. S’admetran per a la seva publicació els treballs que siguin presentats i aprovats pel Consell
de Redacció d'Estrat Crític sempre que s'ajustin als criteris que expressem a continuació.
2. Estrat Crític és una revista editada per Estrat Jove, col·lectiu d’estudiants d’Arqueologia de
la Universitat Autònoma de Barcelona, on publiquen únicament joves investigadors/es,
entenent per joves aquells/es que encara no hagin publicat la tesi doctoral (1r, 2n y 3r cicle).
3. Tots els i les autores hauran d’enviar els seus treballs originals a la direcció de correu
electrònic següent: estrat.jove@gmail.com abans del 30 de setembre de cada any.
4. De cara a la publicació a Estrat Crític s'exigeix que els articles remesos siguin inèdits.
5. Els originals seran avaluats, en primer lloc, pel Consell de Redacció d'Estrat Crític, format
pels/les membres d'Estrat Jove. El criteri que a tenir en compte a l’hora de valorar
positivament els treballs serà que, mitjançant una metodologia científica rigorosa,
contribueixin a incrementar el coneixement de qualsevol forma social passada. Alhora, es
valoraran els textos que es vinculin a la pràctica d'Arqueologia Social en tots els seus àmbits
d'actuació.
6. No s’acceptaran articles el contingut dels quals enalteixin el feixisme, la xenofòbia ni el
patriarcat.
7. Als autors/es se’ls enviarà una còpia del document per tal que sigui revisat abans de la seva
publicació, amb la recomanació, si escau, de que es realitzin les correccions suggerides. Un
cop siguin publicats, es remetrà un exemplar a cada autor/a signant.

Normes de format

8. Cada treball podrà anar il·lustrat amb el número d’imatges que l’autor/a consideri
pertinents, sempre que estiguin justificades. Aquestes imatges hauran d’ésser enviades en
arxiu adjunt, acompanyades del seu peu de foto, en format .jpg, una resolució mínima de
600 ppp. i la indicació ideal de la seva ubicació dins el text. El Consell de Redacció de la
revista garanteix que, en la mesura del possible, intentarà ubicar les imatges en els llocs
indicats per l’autor/a. Els treballs hauran de ser remesos en format Word (.doc), mida de
lletra 12, Times New Roman, amb interlineat senzill. L’extensió màxima per article és de 12
pàgines incloent bibliografia.
9. Les llengües admeses per la publicació de treballs a la revista Estrat Crític són: català,
gallec, castellà, angles, alemany, francès, italià i portuguès, en cas d’especial interès científic
la direcció de la revista podrà considerar la publicació d’articles remesos en llengües
diferents a les esmentades.

10. Tots els articles hauran d’anar acompanyats d’un resum en el idioma original del treball,
així com un altre en català (en cas de no ser possible aquest últim seria incorporat per la
direcció de la revista). Si l’idioma original és el català, el resum serà en angles. També
hauran de figurar al peu d’aquest resums un mínim de 4 paraules clau en la llengua de
cadascun d’ells.
11. Les i els autors s’han d’identificar en un arxiu apart amb el seu nom complert, filiació
institucional i una direcció de correu electrònic per poder contactar amb ells/es. També
hauran d’aportar DNI i direcció per l’emissió de certificats i enviament de la revista.
12. El sistema de cita bibliogràfica escollit és el sistema Harvard – APA, amb petites
modificacions que s’expliciten a continuació.
Així per cites dins del text, NO s’utilitzarà peu de pàgina, sinó el nom de l’autor i l’any de la
publicació entre parèntesi:
Un autor/a: (García, 1995)
Dos autors/es: (García y Rodríguez, 2005)
Tres o més autors/es: (García et al., 1995)
Dues o més referències seguides: (García, 1995; Rodríguez, 1991a; Rodríguez,
1991b)
En el cas de citar la pàgina: (García, 1995: 23) o (García, 1995: 23-28)
Quan es cita literalment frases complertes s’hauran de posar entre cometes i en cursiva. Les
paraules en llatí o grec figuraran en cursiva per destacar-les sobre la resta del text. Les notes
al final del text.
13. Tots els treballs hauran d’anar acompanyats d’una bibliografia al final del text, amb la
variant dels cognoms dels/es autores en majúscula. En ella hauran de constar totes les
referències utilitzades per l’elaboració del mateix, mitjançant el següent sistema:
a) Llibres: KRISTIANSEN. K. (2001): Europa antes de la historia, Barcelona:
Península.
b) Articles científics: BROWN, P. (2000): The study of elites in Late Antiquity,
Arethusa, 33, 321-346.
c) Capítols de llibres: COARELLI, F. (1996): La romanización de Umbría, en
BLÁZQUEZ, J.M. & ALVAR, J. (eds), La romanización en Occidente, (pp. 57-68). Madrid:
Crítica.
d) Fonts electròniques: BANCOS, I. (2006). Los NHS marcan la pauta del cuidado
de la salud. Obtinguda el 29 d’agost de 2001, de
http://www.healthcareguide.nhsdirect.nhs.uk/ .
(En cas de no disposar de data de publicació de l’article, s’indicarà com a (n.d.) “no
disponible”)
e) Actes de congressos: BORGMAN, C. L (1989). From hands-on science to handson information retrieval. En J. Katzer, y G. B. Newby, (Eds.), Procedimientos de la 52.a
reunión anual de ASIS: Vol. 26, información del manejo y tecnología (pp. 96-100).
Medford, NJ: Información Docta.
f) Llibres l'autor dels quals és un editor: VYGOTSKY, S. Del L. (1991). Génesis de
las funciones mentales más altas. En P. LIGHT, S. SHELDON (Eds.), Aprendiendo a pensar
(pp. 32-41). Londres: Routledge.

g) Monografies: BARRASETAS, Eulàlia (2007). La Solana. Memòria de l’excavació
arqueològica al jaciment, Barcelona: Generalitat de Catalunya, Excavacions arqueològiques
a Catalunya
14. Les ressenyes o recensions tindran una extensió no superior a 4 pàgines i es dedicaran a
l’anàlisi de llibres recentment publicats. S’hauran d’ajustar al següent encapçalament:
DETIENNE, M. (2007): Los griegos y nosotros. Antropología comparada de la Grecia
antigua, Madrid: Akal. 170 pp. [ISBN: 978-84-460-2463-7].

15. En cas d’agraïments, s’hauran de situar al final del text, abans de les notes.

