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RESUM

Aquest document descriu l’estil de la Revista de Físi-

ca i explica breument com utilitzar l’arxiu de classe
rfart.cls per tal d’elaborar articles utilitzant el pa-
quet LATEX2ε . El document ha estat elaborat pel Co-
mitè Editorial de la Revista de Física i modificat per
darrera vegada a dia 11 de Febrer del 2007. Recordem
que s’ha d’incloure una versió en anglès del resum de
l’article sotmès per publicar.

SUMMARY

This document describes the Revista de Física style and
briefly explains how to use the rfart.cls class file for
setting papers using the LATEX2ε package. The docu-
ment has been created by the Editorial Board of the Re-

vista de Física and last updated on the 11th of February,
2007. Please be reminded that an english version of the
summary of the paper submitted for publication must
be included.

Introducció

La Revista de Física és la primera revista d’alta divul-
gació científica en català en el camp de la física. Surt
semestralment des de l’any 1991, presentant visions ac-
tualitzades dels temes que preocupen avui a la comu-
nitat de físics d’arreu del món. La Revista de Física

publica articles de caire genèric que puguin ser d’interès
per a una àmplia audiència amb una formació bàsica i
sòlida en física general. Ocasionalment, també es publi-
quen articles de reflexió i anàl·lisi sobre l’ensenyament
de física tant a nivell universitari com de batxillerat.

La preparació d’articles mitjançant LATEX2ε facili-
ta enormement la feina del Comitè Editorial i per això
n’encoratgem fervorosament l’ús. En aquest escrit veu-
rem com confeccionar un article fent servir el fitxer de
classe rfart.cls i donarem unes pautes d’estil a seguir.
Tant el fitxer de classe rfart.cls com el fitxer d’exem-
ple rfdoc.tex corresponent a aquest document es po-
den baixar de la pàgina web de la Societat Catalana de
Física (http://www.scf-iec.org/revista.htm).
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Noteu que el format d’aquest article difereix lleugera-
ment del format final de la revista. El Comitè Editorial
s’encarregarà de donar el format final als articles un cop
aquests hagin superat el procés de revisió per iguals i
hagin estat acceptats per publicar.

El cos de l’article

Per tal de veure com preparar el vostre article podeu
examinar el fitxer rfdoc.tex amb el qual ha estat pre-
parat aquest document i que cal de processar conjun-
tament amb el fitxer rfart.cls. Per començar l’arti-
cle simplement haureu de substituir els camps correspo-
nents a títol, autors, etc per les vostres dades. Val a
dir que aquest document pressuposa que el lector ja té
uns certs coneixements de LATEX2ε . En el cas que no
sigui així podreu baixar-vos un breu curs d’introducció
de la pàgina web de la revista, la direcció de la qual hem
donat a la secció anterior.

L’article constarà d’una introducció, un nucli, unes
conclusions i finalment unes referències bibliogràfiques.
Tots aquests apartats o seccions del document es deli-
mitaran mitjançant la instrucció

\apart{Apartat}

Apartat

Lògicament, el nucli de l’article estarà format per tants
apartats com sigui convenient.

Subapartat

Els apartats podran contenir subapartats que es gene-
raran mitjançant la instrucció

\subapart{Subapartat}

Subsubapartat

Al seu temps, els subapartats podran contenir subsuba-
partats generats per mitjà de

\minisub{Subsubapartat}

Les equacions

Totes les equacions que apareguin a l’article separades
del text, fórmules exposades, hauran d’anar numerades
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encara que no se’n faci referència explícita al text. Les
equacions insertades dins del text, fórmules text, no es
numeraran. Així direm, per exemple, que l’equació de
continuitat d’un fluid ve donada per

∂tρ + ∇ · (ρu) = 0 (1)

que es simplifica a ∇ · u = 0 pel cas d’un flux incom-
pressible. La dinàmica d’aquest ve descrita per

∂tu + u · ∇u − ν∆u + ∇p = f (2)

∇ · u = 0 (3)

o bé,

∂tu + u · ∇u − ν∆u + ∇p = f (4a)

∇ · u = 0 . (4b)

Per tal de referenciar les equacions farem servir les
instruccions habituals \label{nomeq} i \ref{nomeq}.
Així (\ref{eqcont}) ens donarà com a resultat (1)
ja que hem etiquetat aquesta equació mitjançant
(\label{eqcont}) en el moment de definir-la:

\begin{equation}

... Expressió equació 1 ...

\label{eqcont}\\

\end{equation}

Per tal de construir les equacions (2) i (3) utilitzarem

\begin{eqnarray}

... Expressió equació 2 ... \label{eqNS1}\\*

... Expressió equació 3 ... \label{incomp1}

\end{eqnarray}

L’asterix * darrera \\ evitarà que les equacions (2) i (3)
quedin separades per un canvi de pàgina.

Per referir-nos de forma global a l’equació (4) sen-
se haver de citar cada una de les equacions (4a) i (4b)
haurem d’emprar:

\begin{subequations}

\label{allNSincomp}

\begin{eqnarray}

... Expressió equació 4a ... \label{eqNS2}\\*

... Expressió equació 4b ... \label{incomp2}

\end{eqnarray}

\end{subequations}

de manera que (\ref{allNSincomp}) ens donarà
com a resultat (4) mentre que (\ref{eqNS2}) i
(\ref{incomp2}) ens permetran obtenir respectivament
(4a) i (4b).

En el cas que una equació o expressió ocupi més d’u-
na línia l’ajustarem de la següent manera:

(

∂t + ν0k
2
)

uα (k, t) = λ0Mαβγ (k)

∫

d3j uβ (j, t)

× uγ (k − j, t) + fα (k, t) (5)

on haurem afegit la instrucció \nonumber just abans de
\\ al definir la primera línia de (5) per evitar que si-
gui numerada. En el cas que calgui ajustar la sego-
na línia més a l’esquerra podrem utilitzar la instrucció
\lefteqn.

Finalment, recordem que totes les variables que apa-
reguin per primer cop en una equació s’hauran de des-
criure i que pel que fa als parèntesis es farà servir el
criteri estàndard {[( )]}.

Les figures i les taules

Les imatges, figures i gràfiques han d’enviar-se en fitxers
apart i s’han de citar en el text de la manera següent:

\begin{figure}

\includegraphics{Figura}

\caption{Figura num: \textsl{\small Peu figura}}

\end{figure}

Les figures s’han de citar al text indicant-ne el nú-
mero, per exemple, vegeu Figura 3.

La qualitat mínima de les figures ha de ser de 300
dpi i s’han de lliurar en format EPS, TIFF o JPEG.

No hi ha cap restricció pel que fa al nombre d’imatges
en color incloses en un article.

Pel que fa a les taules, és recomanable fer-les també
en LATEX2ε encara que es poden incloure com a gràfic o
figura seguint les pautes anteriors. Un exemple de taula
pot ser el següent:

títol col 1 títol col 2 títol col 3

1 col 1 1 col 2 1 col 3
. . . . . . . . .

n col 1 n col 2 n col 3

Taula 1: Nom de la taula

\begin{table}[h]

\center

\begin{tabular}[h]{|c|c|c|}

\hline

\textbf{títol col 1} & \textbf{títol col 2}

& \textbf{títol col 3}\\

\hline

1 col 1 & 1 col 2 & 1 col 3 \\

\ldots & \ldots & \ldots \\

n col 1 & n col 2 & n col 3 \\

\hline

\end{tabular}

\caption{Nom de la taula}

\end{table}
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Notes a peu de pàgina

Les notes a peu de pàgina han de ser mínimes i convé
evitar-les sempre que sigui possible.

Procés de revisió i acceptació

Totes les contribucions a la Revista de Física s’han d’en-
viar a l’adreça electrònica: revfis@iecat.net en aquest
format que us facilitem, adjuntant els arxius comple-
mentaris com per exemple les figures. Un cop rebuts,
els articles segueixen un procés de revisió per iguals per
tal de garantir-ne tant l’excel·lència científica, com l’a-
dequació a la línia editorial de la revista. Aquest procés
permetrà decidir al Comitè Editorial si l’article es pu-
blica, es retorna a l’autor per ser modificat o es rebutja.
Per tal de facilitar el procés de revisió, els autors poden
suggerir possibles revisors pel seu text.

Drets d’autor

La Revista de Física ha optat per publicar els con-
tinguts amb una llicència lliure seguint el moviment
d’Accés Obert. Tots els articles es publiquen amb
la llicència de Reconeixement de Creative Commons
(http://creativecommons.org/licenses/by/2.5/es/) per
la qual qualsevol pot reproduir, distribuir i fer-ne obres
derivades sempre que citi els autors i la Revista de Físi-
ca. En enviar les seves contribucions, els autors accepten
la cessió no exclusiva dels drets a la Revista de Física
per poder publicar-les amb aquesta llicència tant en el
format paper com en format digital. Els autors mante-
nen els seus drets sobre les contribucions i per tant són
lliures de poder-les reproduir i difondre en la manera
que considerin més oportuna.

Conclusions

Agrairem i considerarem qualsevol suggeriment que re-
bem per tal de millorar la revista tant pel que fa als
processos de publicació i continguts com l’estil. Us po-
deu adreçar al Comitè Editorial a través de l’adreça:
revfis@iecat.net

Bibliografia

La llista de referències haurà de ser la mínima impres-
cindible per a aquells lectors que vulguin aprofundir en
la matèria de què tracti l’article. En cap cas podran
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