NORMES DE PUBLICACIÓ REVISTA eipea :



Els originals s’enviaran en format electrònic (document word), DIN A-4, interlineat de
1,5, amb lletra de 12 punts. El text ha d’estar justificat a dreta i esquerra, sense
tabulacions a l’inici de paràgraf.



L’extensió dels texts haurà de ser d’entre 1.500 i 2.500 paraules (aproximadament, entre
3 i 6 pàgines) per les experiències i d’entre 2.500 i 5.000 paraules (aproximadament,
entre 6 i 12 pàgines) pels articles.



En la primera pàgina (que no comptarà com a part de l’extensió), hi constarà:
o Títol de l’article o experiència.
o Nom de l’autor amb un o dos cognoms (depenent de les preferències de
l’autor).
o Adscripció professional, acadèmica o institucional i correu electrònic, que
servirà de presentació.
o Foto de l’autor en primer pla, on es vegi de forma nítida la cara.



Respecte a la bibliografia a final d’article, hauran d’atenir-se a les normes de publicació
de la APA (Publication Manual of the American Psychological Association), que
recordem a continuació:
 Les referències bibliogràfiques hauran de ser ordenades alfabèticament en una
llista. Quan hi hagi més d’una referència sobre el mateix autor, s’hauran
d’ordenar començant per la més antiga.
 Les referències bibliogràfiques en el text es faran amb el cognom de l’autor i
l’any de publicació. Ex. (Bion, 1962) i per referenciar treballs d’un mateix autor/s
de la mateixa data, s’afegiran les lletres a, b, c, etc... a l’any, que sempre serà el
mateix. Ex. (Freud, 1900a, 1900b).
 Referències bibliogràfiques de llibres: autor (cognom, coma i inicials del nom i
punt – si hi ha diferents autors es separen amb una coma i abans de l’últim autor
amb una “i”); any (entre parèntesis) i punt; títol complert (en cursiva) i punt;
ciutat i dos punts, i editorial. Per senyalar els llibres traduïts s’afegeix al final de
la referència “Orig.” i l’any entre parèntesis. Exemple:
o Lebovici, S. i Soulé, M. (1973). El conocimiento del niño a través del
psicoanálisis. México: Fondo de Cultura Económica (Orig.1970).

 Referències bibliogràfiques de capítols de llibres col·lectius: autor/s; any; títol
del treball que es cita i a continuació introduïm amb “A” les inicials del nom i els
cognoms dels directors, editors o compiladors, seguit entre parèntesis de dir.,
ed. o comp., afegint una “s” en cas de plural; el títol del llibre en cursiva i, entre
parèntesis, les pàgines del capítol citat; la ciutat i l’editorial. Exemple:
o Boulanger, J.J. (1981). Aspecto metapsicológico. A J. Bergeret (dir.),
Manual de psicología patológica (pp. 43-81). Barcelona: Toray-Masson
(Org. 1975).
 Referències bibliogràfiques per revistes: autor; any (entre parèntesis); títol de
l’article; nom de la revista complert (en cursiva); vol.; nº entre parèntesis sense
separació del vol. quan la paginació sigui un número, i pàgina inicial i final.
Exemple:
o Henny, R. (1995). Metapsicología de la violencia. Cuadernos de
Psiquiatría y Psicoterapia del Niño y del Adolescente, 19/20, 5-24.

 Per més informació, poden consultar el Manual a : http://www.apa.org/

