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MODILIANUM: REVISTA D'ESTUDIS DEL MOIANÈS
NORMES PER A LA PRESENTACIÓ D'ORIGINALS
1. L'extensió màxima recomanada dels articles és de 20 pàgines; la d'una ressenya, 3 pàgines.
2. La primera pàgina ha d'incloure el títol de la col·laboració --que ha de ser breu i descriptiu-- i
un resum d'entre 100 i 200 paraules. S'hi indicarà l'abast, el contingut, la metodologia i les
conclusions principals.
3. Les ressenyes s'han d'encapçalar amb la citació completa del document ressenyat.
4. L'autor ha de facilitar un telèfon o adreça electrònica de contacte.
5. L'autor enviarà el text en versió mecanografiada a doble espai i en suport informàtic, escrit en
MS Word o en format rtf.
6. Les taules i els gràfics han d'anar en fitxers separats; cal indicar-ne la localització al text. Han
d'anar numerats consecutivament i amb un títol breu. Els gràfics han de ser en blanc i negre, amb
gammes intermèdies, si cal.
7. Els articles poden incloure altre tipus d'il·lustració, que seran publicades en blanc i negre.
8. Les referències a altres documents es donen en nota, preferentment a peu de pàgina, i
s'indiquen al text amb exponents. L'autor és responsable que les citacions siguin completes i
exactes.
8.1. Sistema preferent de citació:
Articles de publicació en sèrie (citació com a nota):
Nom COGNOM; Nom2 COGNOM2, «Títol de l'article», Títol de la publicació, Núm. o vol.
(data), p. Inicial
- p. final.
Articles de publicació en sèrie (bibliografia al final):
COGNOM, Nom; COGNOM2, Nom2. «Títol de l'article». Títol de la publicació. Núm. o vol.
(data), p. Inicial-p. final.
Monografies (citació com a nota):
Nom COGNOM, Títol de la publicació, Lloc de publicació: Editor, data de publicació, p.
Inicial-p. final.
Monografies (bibliografia al final):
COGNOM, Nom. Títol de la publicació, Lloc de publicació: Editor, data de publicació.
8.2. Sistema alternatiu de citació:
Articles de publicació en sèrie i monografies (cos del text):
(COGNOM, Any: p. inicial-p. final)
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Articles de publicació en sèrie (bibliografia):
COGNOM, Nom (Any). «Titol de l'article». Títol de la publicació. Núm. o vol., p.
inicial-p.final.
Monografies (bibliografia):
COGNOM, Nom (Any). Títol de la publicació. Lloc de publicació: Editor.

9. El Consell de Redacció pot fer esmenes menors per a adaptar el text a l'estil de la publicació o
per a millorar-ne la comprensió. Els articles que, per aquestes raons, requereixin un treball
editorial important seran retornats als autors per a llur revisió.
10. El Consell de Redacció és responsable de l'avaluació de les contribucions rebudes. Pot, al seu
torn, sotmetre-les al judici d'un expert en la matèria. En tot cas, la decisió de publicar o no
l'article correspon al Consell de Redacció, qui la comunicarà als autors en el termini més breu
possible. Els originals no publicats es retornen als autors.
11. Les contribucions s'han d'enviar al Consell de Redacció o a qualsevol dels seus membres.
Moià, gener de 2011
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