
 
Els articles de revista: 
recomanacions d’elaboració 

 
Definició  

Les revistes són publicacions en sèrie que 
tracten generalment d’una o més matèries 
específiques i contenen informació general o 
informació científica i tècnica. 

Un article científic és un text independent que 
forma part d’una revista científica. 

Els articles científics són textos que informen del 
resultat d’una recerca i que es redacten seguint 
unes pautes concretes, acceptades per la 
comunitat internacional. Cada revista acostuma 
a oferir per escrit als autors les normes 
concretes que han de seguir els articles per a la 
seva publicació. 

A continuació es proposen recomanacions per a 
la presentació d’articles en publicacions 
periòdiques i en sèrie (revistes) seguint la norma 
UNE 50-133-94.  

 

Tria de la revista  

Existeixen diversos factors que cal tenir en 
compte per a la tria d’una revista a l’hora de 
publicar un article: 

• L’abast i la temàtica de la revista 
• El criteri d’acceptació dels treballs 
• Els criteris de revisió dels articles 
• L’audiència de la revista 
• El temps que triga la revista en publicar un 

article des del moment que els autors fan la 
tramesa 

• L’impacte de la revista  
• La publicació de la revista en accés obert, 

possibilitant la seva consulta per Internet de 
manera gratuïta 

 

Estructura  

 
Els articles de revista solen tenir dues parts: 
 
• els elements d’identificació, a; 
• la part principal, b. 
 
a) Els elements d’identificació  
 
• El títol 
• El nom, l’adreça i l’afiliació del/s autors/s 
 
 
 
 
 

 
• El resum, en la llengua de l’article i, en 

funció de les pautes de publicació de la 
revista, també en anglès 

• La data de fi del treball, precedida del lloc 
on es va redactar l’original 

 
 
b) La part principal  
 
Els treballs han de seguir un ordre lògic i clar: 

 
• El sumari, recomanable per aquells articles 

extensos 
• La introducció, en aquest apartat s’inclou la 

temàtica, els objectius, la metodologia, 
l’estructura del treball i altres elements 
considerats d’interès 

• El cos central, en aquest apartat es 
desenvolupa el contingut principal del 
treball, organitzat en apartats o seccions 

• Les conclusions 
• Les notes a peu de pàgina, tan sols 

s’inclouen en casos excepcionals i només 
han de contenir text addicional,  mai 
referències bibliogràfiques 

• Les citacions 
• Els agraïments, on es reconeix clarament el 

treball realitzat per una persona diferent de 
l’autor 

• La llista de totes les fonts d’informació 
utilitzades durant l’elaboració de l’article 

• Els annexos, el material complementari, 
però essencial, es recollirà en annexos 

Si el text s’ha utilitzat prèviament per altres fins 
(informes tècnics, tesis, comunicacions, etc.), 
cal indicar-ho clarament. 

Per a aspectes de citació bibliogràfica, tant per 
documents electrònics com impresos, vegeu les 
recomanacions del Servei de Biblioteques i 
Documentació, dins la sèrie 5, dels Fulls Accés: 
http://bibliotecnica.upc.edu/fullsacces/.  

 

Pregunta-ho al bibliotecari 

Les biblioteques de la UPC ofereixen 
assessorament en qualsevol aspecte relacionat 
amb la publicació d’articles de revista. 

 

Per a aspectes de redacció tècnica, vegeu els 
Itineraris del Servei de Llengües i Terminologia: 
http://www2.upc.edu/slt/itineraris/ 

 

 

Actualització: novembre 2007 

5.   Aprendre a... 


