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 Llargària: 10-12 fulls DIN A4 

 Lletra  

- Cos 12 (Times New Roman) 

- Espai 1.5 

- Alineació justificada 

- Marges superior i inferior 2.5 cm. 

- Marges a dreta i esquerra 3 cm.  

 Sistema de notació:  autor — data en el cos del text (COGNOM: any, pàgina). Notes 

a peu de pàgina només per a aclarir o ampliar aspectes del contingut del text. 

Procureu que les notes vagen després dels signes de puntuació. 

 Les citacions textuals inferiors a les tres línies hauran d’incorporar-se dins el 

text. Si són superiors aniran en text independent, amb un cos de lletra 10, espai 1 i 

sagnades a 1 cm.  

 Bibliografia final amb sagnia francesa. 

 El text s’estructurarà en paràgrafs amb sagnia d’1 centímetre i no es deixarà 

espai entre els paràgrafs. 

 Citacions bibliogràfiques 

 Llibres 

COGNOMS, Nom (any): Títol del llibre, Lloc d’edició, Editorial (Col·lecció) 

(si escau: sense cometes), pàgina (si escau).  

Exemples 

TORRES RIBELLES, F. (1999): Diccionari nàutic i marítim, Barcelona, Ed. 62. 



FERRANDO, A. (ed.) (1990): La llengua als mitjans de comunicació, 

València, Institut de Filologia Valenciana — Universitat de València, 

p. 25.  

 Articles 

COGNOMS, Nom (any): “Títol de l’article”, en Títol del llibre, Lloc d’Edició, 

Editorial, pàgina (si escau). 

COGNOMS, Nom (any): “Títol de l’article”, Títol de la revista, núm. (època 

de l’any), pàgina (si escau). 

COGNOMS, Nom (any): “Títol de l’article”, Títol de la publicació periòdica, 

núm. (dia-mes-any), pàgina (si escau). 

 

Exemples  

CASALS, Glòria (1984): “La literatura de l’exili”, en Història de la literatura 

catalana, Barcelona, Ed. Orbis — Ed. 62, p. 21-32.  

COLOMINA, Jordi (1985): “Els parlars de la Marina Baixa”, La Rella, 4 

(primavera, 1985).  

CÒNSUL, Isidor (1992): “La història d’un desamor”, Avui (11-04-1992). 

 

Recordeu que la data límit de lliurament és el 31 de gener 
  

 


