
TÍTOL DE L’ARTICLE [ARIAL 14, NEGRETA, ALINEACIÓ 
CENTRADA, MAJÚSCULES] (en la llengua seleccionada i en 

anglès) 
 

Nom d’autor1, Nom d’autor 2 [Arial, 12 punts, negreta, alineació centrada] 
1Afiliació de l’autor (PAÍS) [11 punts, cursiva, alineació centrada] 
2Afiliació de l’autor (PAÍS) [11 punts, cursiva, alineació centrada] 

Correus electrònics [11 punts, cursiva, alineació centrada, separats per comes] 
 

Resum [Arial, 12 punts, negreta, alineació centrada] 
Aquesta plantilla us ajudarà a donar format al resum. Deseu una còpia en el vostre ordinador i 
introduïu el text mantenint el format i els estils indicats. Les diferents seccions de l’article (títol, 
resum, paraules clau, apartats, text, etc.) ja estan definides en el full d’estil, com il·lustra aquest 
document. [Arial, 10 punts, alineació justificada] 
 
Paraules clau: Innovació, tecnologia, projectes de recerca, etc. [Arial, 10 punts, alineació 
justificada]. 
 
Màxim 1.000 paraules 
 
1 APARTAT [ARIAL, 12 PUNTS, NEGRETA, MAJÚSCULES I ALINEACIÓ 
JUSTIFICADA] 
No ha de sobrepassar les 10 pàgines. Totes les pàgines han de tenir format A4 (21 × 29,7 cm). 
Els marges superior, inferior, dret i esquerre han de ser de 2,5 cm. Tot el text, incloent les 
figures i taules, ha d’anar en una columna i amb tipus de lletra Arial de 10 punts i interlineat 
simple. [Arial, 10 punts, redona, alineació justificada] 
 
1.1 Subapartat [Arial 12, negreta, alineació justificada i majúscula inicial] 
El text dels apartats o subapartats ha de començar en la línia següent al títol de l’apartat o 
subapartat. 
No useu tabulacions rígides i limiteu a un els retorns de carro després de cada paràgraf. No 
numereu 
manualment els apartats i subapartats, ja que ja ho fa la plantilla automàticament. 
 
1.1.1 Subapartat: Indicacions sobre abreviatures i sigles 
Definiu les abreviatures i sigles la primera vegada que apareguen en el text i encara que ho 
hàgeu fet en el resum. No n’incloeu en els títols excepte quan siga inevitable. 
 
1.1.2 Subapartat: Indicacions sobre figures i taules 
Les taules, figures i gràfics han d’anar centrats, numerats i acompanyats d’una llegenda que cal 
incloure sota les figures; els títols de les taules hauran d’anar sobre aquestes. Abans d’incloure 
figures i taules, cal citar-les en el text. Useu l’abreviatura «Fig» i el número de figura («Fig. 1») 
 
1.1.3 Subapartat: Indicacions sobre números de pàgina i notes al peu 
No feu servir cap tipus de paginació en cap part de l’article. Eviteu l’ús de capçaleres i notes al 
peu fora dels marges de pàgina (2,5 cm de marges en blanc). 
 
1.1.4 Subapartat: Indicacions sobre les referències 
La llista de referències bibliogràfiques ha d’anar al final de l’article. Les cites bibliogràfiques han 
d’anar ordenades i numerades segons l’ordre en què apareixen en el document. El format de 
citació estàndard d’una referència en el text serà el número de la referència entre claudàtors, p. 
ex. [1]. 
 
2 APARTAT 
Incloeu el nombre d’apartats que considereu necessari (p. ex. Introducció, Metodologia, 
Resultats, Conclusions, etc.) i acabeu l’article amb la llista de referències bibliogràfiques. 



 

BIBLIOGRAFIA [Arial, 12 punts, negreta, alineació justificada] 


