NORMATIVA DE PUBLICACIÓ D’ARTICLES
Bioètica & debat és una revista de divulgació en l’àmbit de la bioètica i l’ètica en
els serveis socials.
1. Articles
Els articles han de ser originals i inèdits, i aportar alguna novetat rellevant en
l’àmbit de la bioètica o l’ètica en els serveis socials. Els treballs enviats no
poden estar sotmesos a un procés de revisió en altres publicacions. Els articles
poden estar escrits en català o espanyol indistintament.
2. Procés de revisió
Els treballs rebut seran revisats per membres del Consell de redacció de
Bioètica & debat, o per membres externs amb expertesa reconeguda. En un
termini interior als 3/4 mesos es comunicarà a l’autor la decisió acordada. En
cas de no rebre resposta durant aquest termini l’autor o autors podran disposar
lliurement del text.
3. Característiques dels articles





Autor(s): Nom i cognoms, institució en la qual es treballa, detalls de
contacte del primer autor (adreça electrònica i telèfon).
Extensió article: Entre 2500 i 4000 paraules.
Resum: En català o espanyol i anglès, i ha de tenir entre 75 – 90
paraules.
Paraules clau: En català o espanyol i anglès, màxim 5 termes.



Format: Word per a Windows. Tipus i mida da la lletra: Arial /Times
New Roman 12. Interlineat: 1,5.



Altres: Les pàgines han d’anar numerades. Si és possible caldria
evitar les notes a peu de pàgina.



Bibliografia: Màxim 7 - 8 referències bibliogràfiques. Es posarà al final
de l’article, seguint la normativa Vancouver.
Exemples citació:

Citació: Article estàndard
Autor/es*. Títol de l’article. Abreviatura** internacional de la revista. Any; volum
(número***): pàgina inici-final de l’article.
* Si els autors fossin més de sis, es mencionen els sis primers seguits de l’abreviatura et al.
** Les abreviatures internacionals poden consultar-se en “Journals Database” de PubMed.
Les espanyoles en el Catálogo C17 o bé en el DREV de la BVS del Instituto de Salud
Carlos III i en la base de dades de Revistas de Biomedicina del IHCD de València.
*** El número i el més és optatiu si la revista.

Citació: Llibre
Autor/es. Títol del llibre. Edició. Lloc de publicació: Editorial; any.
Nota: La primera edició no és necessari consignar-la. L’edició sempre es posa en números
aràbics i abreviatura: 2a ed. Si l’obra estigués composta per més d’un volum, l’hem de citar
a continuació del títol del llibre Vol. 3.

Citació: Pàgina web

Autor. Títol [Internet]. Lloc de publicació: Editor; data de publicació [Data de
consulta]. Disponible en: http://www...

4. Recepció d’articles
Les persones interessades en publicar a Bioètica & debat poden enviar els
seus articles en un document adjunt a l’adreça: bioeticaidebat@ibb.url.edu

