NORMES PER A LA PUBLICACIÓ D'ARTICLES PER A LA REVISTA DATATEXTIL
VERSIÓ DIGITAL

Tots els textos publicats tindran llicència Creative Commons. Es permetrà la generació d'obres
derivades reconeixent l'autoria sempre que no es realitzi un ús comercial. No es pot utilitzar l'obra
original amb finalitats comercials. http://es.creativecommons.org/licencia
1-Només s'admetran articles redactats en format compatible amb Microsoft Word per a PC en
qualsevol de les seves versions.
2-La lletra que s'ha d'utilitzar és la Times New Roman, 12 i l'interlineat 1,5.
3-La extensió del text no pot superar les 1.800 paraules.
4-S'ha d'indicar el títol i l'autor a l'inici del text. Al costat de l'autor es pot indicar el seu càrrec
professional i / o títol acadèmic.
5-El text es lliurarà en la llengua que l'autor decideixi i es traduirà a l'anglès. Les dates de lliurament
són el 15 de gener, per la 1a revista de l'any en curs, o el 15 de juny, per a la 2a.
6-El ús de cursives s'ha de restringir a títols d'obres, paraules estrangeres o no acceptades per la RAE
o d'altres que es vulguin destacar o particularitzar.
7-S'utilitzaran cometes altes ( "") per indicar el principi i el final d'una cita literal.
8-La documentació gràfica adjunta s'enviarà en format digital (CD, WeTransfer, Dropbox o similar)
en alta resolució.
9-La documentació gràfica (imatges, gràfics, esquemes, etc.) s'enviarà degudament numerada i amb
un text breu que l'acompanyi. S'enviarà en format .jpeg o .tiff i en alta resolució (300dpi).
10-Cada article pot incloure un màxim de 10 imatges, que es marcaran on han d'anar en el text. L'autor
s'encarregarà de demanar els drets d'autor, si fos necessari, i d'indicar el ©
11-Per citacions bibliogràfiques, tant si es tracta d'una relació bibliogràfica al final de l'article com si
es tractés d'una nota a peu de pàgina, se seguirà el següent model de citació:
Referència a una monografia:
RÀFOLS, Josep Francesc, Diccionari Bibliogràfic d'Artistes de Catalunya, Editorial Millà,
Barcelona, 1953-1954.
Referència a una contribució dins d'una monografia o catàleg:
VÉLEZ, Pilar, "De les arts decoratives a les arts industrials", a l' 'Art de Catalunya, vol. XI,
Edicions de l'Isard, Barcelona, 2000.
Referència a un article d'una publicació periòdica:
RIQUER, Alexandre de, "De pintura", Joventut, any I, nombre 13, Barcelona, 1900.05.10, i les
pàgines pp.
12-Es poden incloure referències i links a altres webs, tant en el text com en les notes, amb la referència
completa

NORMAS PARA LA PUBLICACIÓN DE ARTÍCULOS PARA LA REVISTA DATATEXTIL
VERSIÓN DIGITAL

Todos los textos publicados tendrán licencia Creative Commons. Se permitirá la generación de obras
derivadas reconociendo la autoría siempre que no se realice un uso comercial. No se puede utilizar la
obra original con finalidades comerciales. http://es.creativecommons.org/licencia/
1-Sólo se admitirán artículos redactados en formato compatible con Microsoft Word para PC en
cualquiera de sus versiones.
2-La letra que se ha de utilizar es la Times New Roman, 12 y el interlineado 1,5.
3-La extensión del texto no puede superar las 1.800 palabras.
4-Se indicará el título y el autor al inicio del texto. Al lado del autor se puede indicar su cargo
profesional y/o título académico.
5-El texto se entregará en la lengua que el autor decida y se traducirá al inglés. Las fechas de entrega
son el 15 de enero, para la 1ª revista del año en curso, o el 15 de junio, para la 2ª.
6-El uso de cursivas se ha de restringir a títulos de obras, palabras extranjeras o no aceptadas por la
RAE o de otras que se quieran destacar o particularizar.
7-Se utilizarán comillas altas (“ ”) para indicar el principio y el final de una cita literal.
8-La documentación gráfica adjunta se enviará en formato digital (CD, WeTransfer, Dropbox o
similar) en alta resolución.
9-La documentación gráfica (imágenes, gráficos, esquemas, etc.) se enviará debidamente numerada y
con un texto breve que la acompañe. Se enviará en formato .jpeg o .tiff y en alta resolución (300dpi).
10-Cada artículo puede incluir un máximo de 10 imágenes, que se marcarán donde deben ir en el
texto. El autor se encargará de pedir los derechos de autor, si fuera necesario, y de indicar el ©
11-Para citaciones bibliográficas, tanto si se trata de una relación bibliográfica al final del artículo
como si se tratara de una nota a pie de página, se seguirá el siguiente modelo de citación:
Referencia a una monografía:
RÀFOLS, Josep Francesc, Diccionario Bibliográfico de Artistas de Cataluña, Editorial Millà,
Barcelona, 1953 – 1954.
Referencia a una contribución dentro de una monografía o catálogo:
VÉLEZ, Pilar, “De les arts decoratives a les arts industrials”, en L’Art de Catalunya, vol. XI,
Ediciones de l’Isard, Barcelona, 2000.
Referencia a un artículo de una publicación periódica:
RIQUER, Alexandre de, “De pintura”, Joventut, any I, número 13, Barcelona, 10-5-1900, y
las páginas pp.
12-Se pueden incluir referencias y links a otras webs, tanto en el texto como en las notas, con la
referencia completa

