XV JORNADA DE BIOLOGIA DE LA REPRODUCCIÓ
NORMES PER A LA PREPARACIÓ DELS TEXTOS DE LES COMUNICACIONS
— L’extensió màxima ha de ser de cinc pàgines i pot incloure taules, gràfics i fotografies en blanc i
negre.
— Els articles han de contenir les parts següents: títol, nom complet de tots els autors (no solament les
inicials), autor corresponent indicat amb un asterisc, institució en què treballa cada autor, adreça
professional dels autors corresponents, adreça electrònica dels autors corresponents, un resum en anglès i
un altre en la llengua de l’article (català o castellà), paraules clau, text de l’article amb dos nivells
d’apartats com a màxim (hi pot haver apartats i subapartats) i bibliografia.
— S’ha d’escriure amb els estils, interlineats i marges de document que s’han utilitzat per elaborar el
document de word que s’adjunta com a model a seguir.
— Les imatges, gràfics i taules inclosos en el document model de word (que s’adjunta) són exemples
orientatius per confeccionar el nou document que es faci, tots ells poden variar de mida, disseny i
col·locació sempre que es mantingui l’estil de la pàgina.
— Les citacions bibliogràfiques han de ser de tipus autor-any, no numèriques. Per exemple: (Autor et al.,
2002).
— La bibliografia final s’ha d’ordenar alfabèticament, sense numerar, segons el format del document
base de word:
Brook, F.A.; Gardner, R.L. (1997). «The origin and effi- cient derivation of embryonic stem cells in the mouse». Proc.
natl. Acad. Sci., vol. 94, núm. 11, p. 5709-5712*.
Chung, Y. [et al.] (2006). «Embryonic and extraembryo- nic stem cell lines derived from single mouse blasto- meres».
nature, vol. 439, núm. 70-73, p. 216-219.
Chung, Y. [et al.] (2008). «Human embryonic stem cell lines generated without embryo destruction». Cell Stem
Cell, vol. 2, núm. 2, p. 113-117.

(*) Les pàgines s’han d’indicar completes: p. 234-245, i no p. 234-45.
— Els autors han d’enviar el text en un arxiu DOC, (no DOCX), RTF o Openoffice, i el seu
equivalent en pdf.
No dubteu a contactar amb la Secretaria de la Jornada o amb els coordinadors, si us és de menester
durant la preparació dels manuscrits.

1

