
REV. SOC. CATALANA HIST. FARM., 14 (35): 77-78 (2020). ISSN 1887-908X

NORMES DE PRESENTACIÓ DELS ARTICLES
1. Els treballs que es presentin a la revista hauran de tractar sobre algun
aspecte del coneixement directament relacionat amb la Història de la
Farmàcia. 

2. Els treballs hauran d’estar signats amb el nom i cognoms de l’autor o
autors i la filiació acadèmica o institucional.

3. El text haurà de ser en format word o similar.

4. Les il·lustracions (fotografies, gràfiques, taules, mapes, etc.) s’hauran
d’entregar correctament referenciades i a banda del text. Hauran de
portar text al peu. La qualitat de la resolució ha de ser suficient i el
format .tif o .jpg.

Les il·lustracions hauran de ser preferiblement originals, i si no ho són,
de llicència lliure. Si són imatges d’altres autors cal citar la font d’origen
i comptar amb el permís de reproducció de l’autor original.

5. El títol de l’article s’escriurà en negreta i minúscules. Els apartats en
què es divideixi l’article portaran el títol en negreta, els subapartats
s’escriuran en negreta i cursiva. Ni apartats ni subapartats portaran cap
tipus de numeració. S’escriuan en lletra cursiva les paraules o frases a
destacar en el text, els títols d’obres o els estrangerismes.

6. S’ha d’acompanyar també d’un resum de l’article d’un màxim de cinc
línies i de cinc paraules clau. Resum i paraules que també aniran en
anglès.

7. Els treballs presentats tindran una extensió màxima de 25.000 caràcters
amb espais (unes 12 pàgines en lletra Times New Roman, cos 12, a un
espai i mig).

8. No es publicaran els articles que, un cop valorats pel Consell de
Redacció, es consideri que no s’adeqüen a aquestes normes.
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Sistema de referències

Les referències bibliogràfiques s’ordenaran al final per l’ordre alfa-
bètic dels cognoms dels autors, i es citaran segons els criteris següents:

Llibre:

COGNOMS, Nom.Títol en cursiva. Lloc d’edició: Editorial, any,
pàgines indicades.

Part de llibre:

COGNOMS, Nom. Títol de la part de la monografia. En: COGNOM,
Nom. Títol de la monografia. Número d’edició. Lloc d’edició: Editorial,
any, pàgines indicades.

Article de Revista:

COGNOMS, Nom. Títol de l’article. Títol de la publicació en cursiva.

Lloc d’edició:

Editorial. Número (mes, any), pàgines indicades.

Fonts electròniques:

COGNOMS, Nom (o bé NOM DE L’ENTITAT RESPONSABLE).
Títol [tipus de suport]. Edició. Lloc de publicació: editor, any publicació.
<adreça electrònica> [Consulta: dia mes any].

Quan l’obra té dos o tres autors, s’han d’anotar les dades de cadascun
separades per punt i coma i espai (; ). 

Citació en el text

Les cites en el text, es faran amb el cognom de l’ autor i l’any separats
per una coma, entre parèntesis (Cognom, any). Si el nom de l’autor
apareix com a part de la narració citarem només l’any de la publicació
entre parèntesis.
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