PAUTES PER COL·LABORAR A Fòrum. Revista d’Organització i Gestió Educativa
Els articles han de ser inèdits i escrits, preferentment, en llengua catalana.
1. Els articles es remetran a la coordinadora de la revista per correu electrònic
(mgradail@xtec.cat) o per correu postal (Agnès Gradaïlla (FEAEC) C/ Auladell, 16, 1r4a. 08173 Sant Cugat del Vallès. Barcelona) en format paper, acompanyats d’una còpia
en suport informàtic.
2. El text haurà d’incloure:


Les indicacions amb el perfil acadèmic i professional de l’autor/a.



Un parell d’il·lustracions que acompanyin l’explicació del text. Adjuntar-les al
correu electrònic en format jpg i resolució mínima de 1Mb. Si no es disposa
d’aquest material, tres o quatre indicadors que donin una pista de quin pot ser el
material gràfic més apropiat.



L’adreça postal i electrònica.



El DNI de l’autor/a per al posterior lliurament de certificats.



El telèfon o correu electrònic de l’articulista.



Quatre o cinc frases, de sis a deu paraules aproximadament, extretes del propi
text.

3. Els articles tindran una extensió màxima de 8 fulls mentre que les experiències poden
oscil·lar entre 4 i 6 fulls impresos per una sola cara a doble espai i cos de lletra 12 amb
tipografia Arial (30 línies 70 caràcters per línia). Els gràfics o esquemes han
d’entendre’s com a part de l’extensió total.
4. Les referències bibliogràfiques s’han de citar segons el sistema internacional APA
(autors i any) i completar al final de l’article per ordre alfabètic. Les notes, si són
necessàries, se citaran numerades per ordre d’aparició al final de l’article. En cap cas
es barrejaran les notes amb les referències bibliogràfiques.
5. La direcció de la revista comunicarà a l’autor/a l’acceptació del text o la proposta de
correccions un cop valorat pel Consell de Redacció. L’editorial es compromet a enviar
l’exemplar corresponent de la revista on es publiqui el text i un certificat on se’n
acredita la publicació.
L’autor autoritza a l’editorial Graó a reproduir l’article total o parcialment a la seva pàgina web
o a d’altres entorns digitals (com per exemple blocs o pàgines de facebook i twitter) que
estiguin sota la seva propietat.
Graó, editora de la revista, té els drets reservats del material que publica. La reproducció o la
còpia de la totalitat o d’una part de les pàgines publicades per la revista a través d’algun mitjà
mecànic, químic, fotogràfic o electrònic, així com el seu registre o transmissió per a ús públic o
privat, ha de tenir l’autorització prèvia per escrit de l’editor.
Fòrum. Revista d’Organització i Gestió Educativa té tots els drets reservats del material que
publica. La reproducció o la còpia de la totalitat o una part de les pàgines publicades per la
revista a través de qualsevol mitjà mecànic, químic, fotogràfic o electrònic, així com el registre
o la transmissió d’aquesta per a ús públic o privat ha de tenir l’autorització prèvia per escrit de
l’editor de la revista.

