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ARTICLE - EXTENDED PAPER
TÍTOL DE L’ARTICLE (Arial 14 Negreta Majúscules)
Nom Cognom (1r autor/a); Nom Cognom (2n autor/a),... Arial 11 cursiva
Nom-Acrònim d’Empresa/Entitat a que pertanyen
Localitat (Província) - País
adreçadecorreuelectronic@correu.com
El títol estarà escrit en ARIAL 14 majúscula i en negreta, amb text centrat.
Els noms/cognoms dels autors/es, així com l’empresa/entitat i la localitat/Província/País estaran en ARIAL 11 cursiva i amb text
centrat. S’indicarà Nom Propi seguit de Cognom(s). Si cal fer constar més d’un centre/empresa, s’indicarà amb superíndex la
vinculació de cada autor al centre corresponent.
Aquest document és una plantilla de COMUNICACIÓ en versió “Extended Paper” i es catalogarà com ARTICLE/CAPíTOL DE
LLIBRE en un VOLUM DE PONÈNCIES que es publicarà amb ISBN.
L’extensió mínima és de 4 pàgines i la màxima és de 10 (incloent-hi figures i taules). No es poden modificar
les dimensions dels marges de les pàgines, de manera que tots els documents publicats tindran el format d’aquesta PLANTILLA.
Aquest text és només informatiu i es pot esborrar per utilitzar l’espai per a la redacció del treball.
Els autors/es accepten la publicació del treball, així com del seu contingut i les dades de filiació, per a la consulta lliure vinculada
a la publicació del volum de ponències.
L’arxiu final s’ha de lliurar en format editable RTF (word o similar) per correu electrònic a l’adreça del congrés abans del 15 de
març de 2021.

Els
subtítols-apartats
(RESUM,
PARAULES
CLAU,
INTRODUCCIÓ,
DESENVOLUPAMENT, RESULTATS, CONCLUSIONS, BIBLIOGRAFIA...) i tota la
resta del cos del treball, s’escriurà en ARIAL 12 amb justificació completa. Entre dos
paràgrafs es contemplarà una línia en blanc. No s’acceptarà cap treball que no
inclogui, com a mínim, TOTS els apartats indicats al començament d’aquest paràgraf,
si bé el DESENVOLUPAMENT es pot modificar de nom atenent el perfil o contingut
del treball.
Si el treball conté figures i/o taules caldrà que estiguin detallades amb text de PEU DE
FIGURA o d’ENCAPÇALAMENT DE TAULA respectivament. El text de peu de figura
serà ARIAL 10 cursiva, centrat i es posarà immediatament després de la figura. El text
d’encapçalament de taula serà ARIAL 10 cursiva, justificat a l’esquerra i s’indicarà
immediatament abans de la taula.
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Les taules i les figures estaran numerades correlativament segons figurin al text. És
responsabilitat de/ls autors/es l’origen de dades i figures que s’exposin en el treball i
es suggereix que s’indiqui la font d’aquestes. Les imatges han de tenir una resolució
mínima de 300 ppp i han d’estar incrustades en format jpeg o tiff.

Exemples:
Taula 1: Evolució demogràfica de les mascotes per regions

TÍTOL
fdf

CONTINGUT
fdf

CONTINGUT
afdf

Figura 1: Gerro amb flors

RESUM (OBLIGATORI): cal que contingui entre 100 i 300 paraules que facin una
descripció breu del treball i del seu enfocament.
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PARAULES CLAU (mínim 3): Paraula clau1, Paraula clau2, Paraula clau3
ABSTRACT (OBLIGATORI): que consisteix en una traducció a l’anglès del RESUM.
KEYWORDS (mín. 3): Keyword 1, Keyword 2, Keyword 3
INTRODUCCIÓ (OBLIGATORI): contenint una contextualització del treball, activitat o
proposta.

Suggeriment d’apartats:
OBJECTIUS: aspectes a desenvolupar en l’article, hipòtesis de treball, etc.
METODOLOGIA: descripció del procés considerat per a l’elaboració del treball, tot
indicant la proposta metodològica de recollida de resultats o evidències.
RESULTATS DESTACABLES: evidències recollides que avalen l’eficàcia de la
proposta, identificació de punts forts/punts febles, aspectes a millorar, etc.
PROPOSTES DE MILLORA: propostes de bones pràctiques o per a edicions futures,
aspectes a millorar, aspectes que cal mantenir, etc.
CONCLUSIONS: punts a destacar en base als objectius plantejats i als resultats
obtinguts.
REFERÈNCIES-BIBLIOGRAFIA (OBLIGATORI): que reculli articles, llibres i webs
consultats. La bibliografia citada al text s’indicarà numèricament amb claudàtors ([1],
[2-4]), i en aquest apartat es llistarà en l’ordre en que s’hagi citat. El format de la
bibliografia serà el APA si bé es poden seguir les pautes següents:
Els articles han de contenir dades d’autoria (Inicial de nom. Cognom) seguit de et al.
en cas de més d’un autor/a. S’indicarà títol de l’article entre cometes, nom de la revista,

WSCITECH2021

Congrés de Dones, Ciència i Tecnologia-2021
Terrassa, 25 i 26 de Març de 2021

volum, núm. I any, així com el núm. De pàgina corresponent de la revista on es troba
l’article i l’ISSN de la publicació.
Els llibres es referenciaran amb les dades d’autor (inicial nom. Cognom) seguit del títol
del llibre entre cometes, editorial i any d’edició, incloent l’ISBN.
En cas de citar una pàgina web, caldrà indicar URL i data de la darrera consulta.
Tot el text de la bibliografia serà ARIAL 10 cursiva.
Exemple de cita de revista:
A.Rico, B.Pérez, A.Gómez: “Treball col·laboratiu a l’aula”. Revista d’educació, 5, 2012, pp.34-42.
ISSN 384-2-4514.

Exemple de cita de llibre:

J.Gómez: “L’educació com a eina de futur”. Ed. Reverté, 2011. ISBN: 345-5-3462-2-

Exemple de cita de referència electrònica:
International Journal of Engineering Edugation, http://www.ijee.dit.ie, consulta 7 d’octubre 2018.

Exemple de BIBLIOGRAFIA:

[1] A.Rico, B.Pérez, A.Gómez: “Treball col·laboratiu a l’aula”. Revista d’educació, 5, 2012, pp.34-42.
ISSN 384-2-4514.
[2] J.Gómez: “L’educació com a eina de futur”. Ed. Reverté, 2011. ISBN: 345-5-3462-2.
[3] International Journal of Engineering Edugation, http://www.ijee.dit.ie, consulta 7 d’octubre 2018.

