
Revista	Edusfarm:	Normes	de	presentació	d’originals	

Edusfarm	publica	treballs	científics	teòrics	i	aplicats	en	el	camp	de	la	docència	i	en	
qualsevol	 de	 les	 àrees	 de	 coneixement	 dels	 ensenyaments	 relacionats	 amb	 les	
ciències	 farmacèutiques	 que	 aborden	 pràctiques	 educatives	 des	 de	 perspectives	
teòriques	 i	 metodològiques	 diverses.	 A	 més,	 és	 un	 punt	 de	 trobada	 entre	
professors,	i	també	entre	aquests	i	els	estudiants,	per	tal	d’afavorir	la	comunicació	
entre	tots	ells.	Els	treballs	han	de	ser	originals	o	inèdits	i	no	han	d’estar	pendents	
de	publicació	en	altres	 revistes.	Les	persones	 interessades	poden	enviar	els	 seus	
articles	a	revistaedusfarm@ub.edu		

Format	de	presentació	
Els	originals	poden	estar	escrits	en	llengua	catalana,	castellana	o	anglesa	i	sempre	
se	n’ha	d’adjuntar	un	resum	en	castellà	i	anglès.		

L’extensió	del	text	serà	aproximadament	de	8.000	paraules	o	40.000	caràcters	amb	
espais	i	s’haurà	d’enviar	com	a	document	Word	o	rtf	a	l’adreça	electrònica	
revistaedusfarm@ub.edu	

L’estructura	de	l’article	serà	la	següent:	

 Títol	(en	negreta	i	en	minúscules)	(lletra	Cambria	16	p)	
 Autoria	 (amb	 nota	 a	 peu	 de	 pàgina	 que	 contindrà:	 ocupació	 actual	 i	

currículum	 de	 3‐4	 línies;	 adreça	 electrònica	 de	 l’autor	 principal)	 (lletra	
Cambria	14	p)	

 Resum	(màxim,	10‐12	línies,	en	castellà	i	anglès)	(lletra	Cambria	12	p)	
 Paraules	clau	(4‐5	màxim,	sempre	en	minúscules,	en	 les	mateixes	llengües	

que	el	resum)	
 Cos	de	l’article	(amb	numeració	decimal	per	a	les	seccions	i	subseccions),	

lletra	Cambria	14	p	i	12	p,	respectivament.	Interlineat	1,5	p)	
 Referències	(vegeu	més	endavant	el	sistema	de	referències).	

Les citacions incloses en el cos del text aniran sempre entre cometes («»). Al final de la 
citació, s’indicarà entre parèntesis la marca de referència bibliogràfica de la manera 
següent: (Autor, any, pàgina). Exemple: (Lorenzo, 1999, p. 125), En cas de dues 
referències del mateix autor i el mateix any s'indicarà amb una lletra minúscula 
correlativa darrere de l’any (per a la primera referència: Autor, any-a, pàgina, per a la 
segona referència: Autor, any-b, pàgina). Exemple: (Lorenzo, 1999-a, p. 125 i Lorenzo, 
1999-b, p. 43). No aniran mai a peu de pàgina. Les notes a peu de pàgina es reserven per 
ampliar, exemplificar i comentar aspectes considerats importants en relació amb el cos 
del text, i s’exclouran les marques en les referències bibliogràfiques apuntades en el cos 
del text.  

Els	gràfics,	 les	 taules	 i	 les	 figures	en	general	 s’intercalaran	 en	 el	 lloc	 que	 els	
correspon.	 Us	 preguem	 que	 en	 limiteu	 el	 nombre.	 Cal	 presentar	 els	 gràfics	 i	 les	
taules	 en	 un	 format	 que	 permeti	 obrir‐los	 per	 a	 possibles	 correccions.	 Es	
numeraran	per	ordre	i	amb	nombres	aràbics	(exemple:	Taula	1,	Figura	1,	etc.),	amb	
el	nom	amb	què	es	farà	referència	en	el	text.	Cal	incloure	sempre	el	peu	de	figura	o	
peu	de	taula	corresponent.	



Procés	de	producció	i	avaluació	
Les	propostes	d’articles	seran	avaluades	per	dues	persones	expertes	de	prestigi	
reconegut,	en	la	modalitat	de	revisió	anònima,	els	quals	informaran	sobre	la	
idoneïtat	i	podran	emetre	suggeriments.	Els	resultats	de	les	avaluacions	externes	
seran	comunicats	als	autors.	
La	revista	no	es	compromet	a	enviar	proves	d’impremta	als	autors.	El	Consell	de	
Redacció	es	reserva	la	facultat	d’introduir	les	modificacions	pertinents	en	els	
textos,	en	l’aplicació	de	les	normes	aquí	descrites.		

Criteris	per	citar	les	referències	

Llibre	
Cognoms,	N.	(any	de	publicació	original)	Títol.	Lloc	d’edició,	Editorial,	any	de	
l’edició	consultada	(si	és	diferent	de	l’any	de	publicació	original).		
Lorenzo,	P.	et	al.	(1999)	Drogodependencias:	Farmacología,	Patología,	Psicología	y	
Legislación.	Madrid,	Editorial	Médica	Panamericana.		

Capítol	de	llibre	
Cognoms,	N.	(any	de	publicació	del	llibre)	«Títol	del	capítol»,	a	Cognoms,	N.	[ed.]	
Títol	del	llibre.	Lloc	d’edició,	Editorial,	any	d’edició,	volum,	pàgines.	
Brownlee,	D.E.	(1992)	«The	Origin	and	Early	Evolution	of	the	Earth»,	a	Butcher,	S.S.	
[ed.]	Global	Biogeochemical	Cycles.	Londres,	Academic	Press,	pp.	9‐20.	

Article	de	revista	Cognoms,	N.	(any	de	publicació	de	la	revista)	«Títol	de	l’article».	
Títol	de	la	revista	(Lloc	d’edició,	Entitat	editora	o	responsable	quan	es	presti	a	
confusió),	volum	(número),	pàgines.		
Smith,	R.	(2005)	«Dancing	on	the	Feet	of	Chance:	The	Uncertain	University».	
Educational	Theory	(Chicago,	University	of	Illinois),	55	(2),	pp.	139‐150.	

Text	de	revista	electrònica	a	Internet	
Cognoms,	N.	(any	de	publicació	a	la	xarxa)	«Títol	de	l’article».	Títol	de	la	revista	
electrònica		(Lloc	d’edició,	Entitat	editora	o	responsable)	volum	(número),	pàgines	
(document	en	línia).	Disponibilitat	a:	adreça	URL	[accés:	data].	
Phelan,	C.	(2006)	«Public	trust	and	government	betrayal».	Journal	of	Economic	
Theory	(New	York,	Elsevier	Inc.),	130	(1),	pp.	1‐26.	Disponible	a:	
http://www.sciencedirect.com/science/journal/00220531		[accés:	12.9.2006].	

Comunicació	o	ponència	a	congressos,	jornades,	etc.		
Cognoms,	N.	(any	del	congrés)	«Títol	de	la	comunicació».	Títol	del	congrés.	Ciutat,	
Entitat	científica	organitzadora	del	congrés.	
Berman,	E.;	Mitchell,	K.W.	(1986)	«High	efficiency	low	cost	tandem	photovoltaic	
modules:	the	way	to	go».	Photovoltaic	Solar	Energy	Conference.	Sevilla,	Commission	
of	the	European	Communities	(ponència).	

Legislació	
País	o	comunitat	territorial.	Títol	de	la	llei	o	decret.	Publicació	(data	de	publicació).	
Generalitat	de	Catalunya	[Gencat]	(1986)	Decret	338/1986	de	regulació	de	
l’atenció	a	la	infància	i	adolescència	amb	alt	risc	social,	de	18	de	novembre	1986.	
Diari	Oficial	de	la	Generalitat	de	Catalunya	(19.12.1986).	



Tesi	doctoral	(o	document	semblant)	
Cognoms,	N.	(any	de	lectura)	Títol.	Ciutat	de	lectura,	Universitat	de	lectura.	
Departament	universitari	(tesi	doctoral;	director	de	la	tesi	[opcional]).	
Queralt	Mitjans,	I.	(1988)	Dinámica	mineral	de	los	procesos	de	devitrificación	en	
vidrios	basálticos.	Barcelona,	Universitat	de	Barcelona	(tesi	doctoral;	director:	
Carles	de	la	Fuente	Cullell).	

 


