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La Revista Quaderns de Polítiques Familiars té per objecte difondre treballs acadèmics inèdits en
l'àmbit de les polítiques socials centrades en la família.
1. Els treballs podran presentar-se, per a la seva avaluació, en espanyol, en anglès o en català.
2. Tots els articles avaluats i aprovats es publicaran en l'idioma de recepció.
3. Els manuscrits originals poden enviar-se a través de correu electrònic a: mmcdeleon@uic.es.
El seu enviament pressuposa, per part dels autors, el coneixement i acceptació d'aquestes
instruccions així com de les normes editorials.
4. La revista accepta per a la seva publicació els següents tipus de manuscrits:
a) Monografies
b) Estudis
c) Notes
d) Bibliografia
5. Els treballs han de ser inèdits en qualsevol llengua. Serà responsabilitat de l'autor / a informar
sobre la situació dels drets d'autor. Als efectes del que s'ha estipulat en els articles 138-143
de la Llei de Propietat Intel·lectual que fa a les accions i procediments que es puguin
emprendre contra qui infringeixi els drets de propietat intel·lectual, la publicació d'un treball
que atempti contra aquests drets serà responsabilitat de l'autor.
6. Cal adjuntar una breu nota biogràfica de l'autor / a o autors, de no més de 150 paraules en
què ha de constar:
a) Nom i cognoms
b) Filiació institucional,
c) Adreça de correu electrònic.
7. Quant al format del manuscrit s'hauran de tenir en compte les següents indicacions:
a) El títol ha de reflectir el contingut del treball. No es recomana més de 10 paraules.
b) Els treballs aniran precedits d'un breu resum d'entre 100 i 150 paraules que expressin
amb claredat la finalitat de l'estudi.
c) Cal afegir entre 4 i 8 paraules clau en espanyol amb la seva corresponent traducció a
l'anglès.
d) El manuscrit s'ha d'atenir a les següents característiques:
- En el cas de les Monografies i Estudis, aquestes tindran una extensió màxima
de 5.000 paraules en total, incloent títol, resums, paraules clau, taules,
bibliografia i notes al peu.
- Respecte a les Notes i Bibliografia l'extensió màxima és de 2.500 paraules en
total.
e) Pel que fa a l'edició del text cal tenir en compte les següents característiques:
a) Times New Roman 12.
b) Sense justificar
c) Sense sagnar al començament dels paràgrafs.
d) Les notes aniran a peu de pàgina.
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8. Totes les taules i gràfics d'estar numerats correctament (xifres romanes per a les taules i
números aràbics per als gràfics) i presentats una a cada full, al final del document. Han de
tenir un títol concís que permeti entendre el contingut de la taula o gràfic. Les imatges hauran
d'enviar-part, en format tif o jpeg, amb una resolució de 300 píxels / polzada, amb una mida
mínima de 10 cm d'ample.
9. Totes les referències de la bibliografia han de tenir la seva correspondència en el text, així
com tota manifestació expressada en el text com a pertanyent a un altre autor / a ha de tenir
la seva correspondència en la bibliografia.
10. Les cites de llibres i articles en el text apareixeran en el cos del text i no en notes a peu de
pàgina. Es faran indicant entre parèntesi el cognom de l'autor / a en minúscules, seguit de
l'any i pàgina de la publicació. Ex: (Gas 2015: 31). Si dos o més documents tenen el mateix
autor / a i any, es distingiran entre si amb lletres minúscules a continuació de l'any i dins del
parèntesi (Cavallotti, 2013). Els documents amb dos autors se citen pels seus primers
cognoms units per "i" (Zárate i Gas, 2009). Per als documents amb més de dos autors
s'abreujarà la cita indicant només el cognom del primer autor seguit de "et al.".
11. Les referències bibliogràfiques es posaran al final del text, seguint l'ordre alfabètic d'autors i
segons les següents formes establertes:
a) En cas d'autors múltiples: primer autor: cognom / nom; restants autors: cognom /
nom. Si no són més de tres autors, cal esmentar a tots; si són més de tres, cal posar al
primer i després (et al.).
b) Any de publicació entre parèntesis.
c) Títol de l'article o d'un capítol d'un llibre entre cometes i del llibre en cursiva. El nom
de la revista també anirà en cursiva.
d) Lloc de publicació, editorial o nom de la revista, número i pàgines que comprèn.
Com a referència, es poden citar els següents exemples il·lustratius:
* Referències de llibres:
a) Inglehart, Ronald (1997). Modernització and Postmodernization. Princeton:
Princeton University Press.
b) Campbell, Angus et al. (1960). The American Voter. New York: Wiley.
* Referències a capítols de llibres:
Newton, Kenneth i Norris, Pippa (2000). "Confidence in Public Institutions: Faith,
Culture, or Performance?". En: S. Pharr i R. Putnam (eds.), Disaffected Democracies:
What Troubling the Trilateral Countries ?. Princeton: Princeton University Press.
* Referències a articles de revistes:
Clarke, Harold D .; Dutt, Nitish i Kornberg, Allan (1993). "The Political Economy of
Attitudes toward Polity and Society in Western European Democracies". Journal of
Politics, 55 (4): 998-1021.
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* Referències d'Internet:
Green, Melanie; Krosnick, Jon A. i Holbrook, Allyson L. (2001). The Survey Response
Process in Telephone and Face-to-Face Surveys: Differences in Respondent Satisficing
and Social Desirability Response Bias (en línia).
http://www.clas.ufl.edu/users/kenwald/pos6757/spring02/tch62.pdf, últim accés 1
abril 2011.

