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ARTICLE – ONE PAGE PAPER
TÍTOL DEL TREBALL (Arial 14 Negreta Majúscules)
Nombre Cognom (1r autor/a); Nombre Cognom (2º autor/a),... Arial 11 cursiva
Nom - Acrònim d’Empresa/Entitat a que pertanyen
Localitat (Província) - País
adreçadecorreuelectrónic@correu.com
El títol estarà escrit en ARIAL 14, majúscula i negreta, amb text centrat.
Els noms/cognoms d’autors/es, així com l’empresa/entitat i la localitat/Província/País, estaran en ARIAL 11, cursiva i amb text
centrat. S’indicarà Nombre Propi seguit de Cognom(s). Si hi ha més d’un centre/empresa s’indicarà amb superíndex la vinculació
entre autors i entitats.
Aquest document és una plantilla d’OPP (One Page Paper) i es catalogarà com ABSTRACT en un VOLUM DE PONÈNCIES que
es publicarà amb ISBN.
L’extensió mínima és de 2 pàgines i la màxima és de 3 (incloent 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 s’ha d’esborrar per a utilitzar el seu espai en el treball elaborat.
Els/les autors/es accepten la publicació del treball, així com del seu contingut i les dades de filiació, per a la seva lliure consulta
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 (OBJECTIUS, DESENVOLUPAMENT i RESULTATS) i la resta
del cos del treball, es redactarà en ARIAL 12 amb justificació completa. Entre dos
paràgrafs es contemplarà una línea en blanc. No és obligatori incloure
REFERÈNCIES-BIBLIOGRAFIA, però en cas d’incloure’s, s’ha de fer segons
normativa APA o segons les pautes de la PLANTILLA d’ARTICLE - EXTENDED
PAPER.
En el cas que el treball contingui figures i/o taules, aquestes s’han de detallar en
sengles textos de PEU DE FIGURA o ENCAPÇALAMENT DE TAULA,
respectivament. El text de peu de figura serà en ARIAL 10 cursiva, centrat i es situarà
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.

