NORMES PER ALS AUTORS
1. Els treballs proposats per a publicació, que han de ser originals inèdits,
s’enviaran per correu electrònic, com a fitxers adjunts, a l’adreça scf@iec.cat
escrivint Anuari de la Societat Catalana de
Filosofia a l’assumpte.
Alternativament, els autors es poden registrar al portal de l’Hemeroteca
Científica Catalana (HCC) i gestionar-hi directament la tramesa, a MENÚ
>TRAMESA D’ARTICLES.
2. Els articles s’han de lliurar com a fitxer Word, preferiblement en tipus de
lletra Times New Roman del cos 12 i interlineat d’un espai i mig per al text i
senzill per a les notes al peu, acompanyats d’un segon fitxer Word que
inclogui un breu CV i informació de contacte. L’extensió màxima dels
articles és de 10.000 paraules (comptant-hi notes a peu de pàgina i
bibliografia). Cal incloure en el mateix fitxer de l’article lliurat els dos resums
(un en anglès) de no més de 200 paraules, i un apartat de paraules clau.
Tots els articles rebuts seran sotmesos a una revisió «cega» externa a l’equip
editorial.
3. En el cos del text i a les notes a peu de pàgina només hi apareixeran citacions
abreujades que es faran entre parèntesis de la manera següent: (Cognom
autor/a, any: pàgina inicial - pàgina final. Exemple: (Serra, 2010: 13-17). La
referència completa només apareixerà a la bibliografia final amb el següent
format: (a) per als llibres: Cognom, Nom complet (any), Títol de la monografia.
Subtítol de la monografia. Lloc de publicació: Editorial. (b) per a articles:
Cognom, Nom complet (any), «Títol de l’article», Títol de la publicació periòdica,
número del volum, número de l’exemplar, número de la pàgina inicial número de la pàgina final.
Vegeu-ne a la pàgina següent alguns exemples. Preguem que mireu de ser
coherents amb el sistema en el seu detall:
Llibres: Röd, Wolfgang (2002), Benedictus de Spinoza. Eine Einführung. Stuttgart:
Reclam.
Capítol de llibre: Dixsaut, Monique (1999), «Une certaine espèce de vie
(Philèbe, 34d1-36c3)», Dixsaut, Monique (ed.), La fêlure du plaisir: études sur le
Philèbe de Platon I. Commentaires sous la direction de Monique Dixsaut. Paris: Vrin.
245-66.
Articles: Sales i Coderch, Jordi (2012), «Tres situacions platòniques del
record», Anuari de la Societat Catalana de Filosofia, 23, 211-38.

4. Les citacions textuals inferiors a les tres línies es podran incorporar dins del
text entre cometes angulars («...»). Si superen les tres línies es faran en
paràgraf a part, sense cometes, en cos de lletra 10, interlineat senzill, sagnat a
l’esquerra d’1 cm, i sense sagnat a la dreta.
5. Cal evitar les lletres i els mots en negreta. Utilitzeu cursiva o cometes per a
assenyalar algunes paraules específiques. L’ús de les cometes seguirà el
següent ordre « .... “ .... ‘ .....’ .... ” .... ». Els números sencers de la revista
poden ser consultats en línia en format PDF aquí i al portal RACO.CAT
6. L’Anuari accepta publicacions en totes les llengües llatines, en anglès i en
alemany.

Llista de comprovacions per a la preparació del vostre enviament
⎕
Comproveu que les vostres dades personals no s’inclouen al fitxer
que conté el vostre article original i inèdit.
⎕
Comproveu que el fitxer que envieu s’adequa als requisits de format
indicats en aquest document pel que fa a tipus de fitxer, tipus de lletra, cos de
lletra, interlineat, extensió màxima, citacions, ús de cometes, bibliografia al
cos del text i bibliografia final.
⎕
Comproveu que heu inclòs en el fitxer de l’article els dos resums
necessaris (un en anglès) i les paraules clau.
⎕
Recordeu d’enviar juntament amb el fitxer de l’article un fitxer
separat amb el vostre CV i la vostra informació de contacte.

