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Normes de col·laboració
1. Els articles enviats a HMiC exigeixen originalitat, hauran de ser inèdits, no podran haver
estat enviats a cap altra revista. Es recomana que no superin les trenta planes, incloent-hi
gràfiques, notes i bibliografia.
2. A la primera pàgina de l’article cal fer constar les següents dades: títol de l’article, nom i
cognoms de l’autor, adscripció professional, telèfon i adreça postal i electrònica professional i breu Currículum Vitae (al voltant de 5 a 10 línies). A la segona pàgina hi haurà un
resum d'unes 150 paraules escrit en la llengua original de l'article i en anglès, i entre
cinc i deu paraules clau en les llengües esmentades.
3. Bibliografia i referències: les al·lusions a autors al text hauran d’anar acompanyades d’una
referència explícita afegida a continuació entre parèntesis; en cas de cita textual a continuació del text caldrà afegir la referència entre parèntesi fent constar la pàgina.
4. A la fi de l’article s’inclourà per ordre alfabètic una bibliografia amb les referències completes. Elaboració de les referències bibliogràfiques: les referències i les notes a peu de
pàgina han de seguir els següents models:

Article:
STONE, Lawrence, "Literacy and Educ ation in England 1640-1900", Past and
Present, 42 (febrer 1969), pp. 69-139.

Llibre:
HELMAN, Edith, Trasmundo de Goya, Madrid, Alianza y Forma, 1983, p. 10.

Capítol de llibre:
LAUFER, Roger , "L'espace visuel du livr e anci en", a C HARTIER, R oger i M ARTIN,
Henri-Jean, Histoire de l'édition française, tom I, Paris, 1989, pp. 571-601.
5. Les taules (quadres, relacions estadístiques, etc.) seran numerades amb xifres aràbigues.
6. Quant a les il·lustracions, les figures hauran de presentar-se acompanyades de la llegenda i
la font. Totes les figures hauran de ser acompanyades amb les dades estadístiques amb les
quals s’ha elaborat la gràfica. El text ha de fer referència explícita a les figures reproduïdes.
Pel que fa als mapes, hauran de tenir una bona resolució. S’hauran d’acompanyar de la llegenda i la font. El text ha de fer referència explícita al mapa reproduït.
7. El Consell de Redacció es reserva el dret de retornar els articles que no acompleixin
aquestes normes al seu autor per tal que introdueixi les esmenes oportunes.
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