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NORMES PER ALS AUTORS 

 

-S’ha d’enviar la proposta d’article en format Word i en format PDF. 

-Si es fan servir fonts diferents de Times New Roman New, indicar-ho i, si cal, adjuntar 

les fonts. 

-Hi ha dues opcions per fer les cites bibliogràfiques al cos del text i a les notes: 

A) a la manera tradicional, per a les monografies, per exemple: G.R. Driver, 

Canaanite Myths and Legends. Edinburgh 1956, p./pp. 15/36-46. (Títol de l’obra en 

cursiva). 

Pels articles, per exemple: M.P. Weitzman, “Verb frequency and source criticism”, VT 

31 (1981) pp. 451-471. (Títol entre cometes, i revista o títol de la publicació en cursiva). 

També es poden utilitzat abreviatures, que després s’han de desenvolupar, o bé en una 

nota, o bé a la bibliografia al final de l’article, per exemple: Driver, CML, p. 38 (=Driver, 

Canaanite Myths, [lloc de publicació i any]). 

B) segons les normes de la Universitat de Chicago: nom de l’autor + any, i després 

desenvolupar la cita a la bibliografia al final de l’article: Weitzman, (1981) pp. 451-471 

(=M.P. Weitzman, (1981) “Verb frequency and source criticism”, VT 31, [lloc de 

publicació]). 

-Juntament amb l’article s’ha d’adjuntar un resum d’unes 10 línies aproximadament, en 

la mateixa llengua en què s’ha redactat l’article. 

-També s’ha d’afegir una petita llista de paraules clau (5 o 6 aproximadament). 

-Si l’article enviat està escrit en una llengua diferent de l’anglès, a banda del resum i de 

les paraules claus en la llengua de redacció, també s’ha d’enviar el mateix resum i les 

mateixes paraules clau, així com el títol de l’article, tot traduït a l’anglès. 

-Quan rebem l’article, aquest serà enviat a dos avaluadors que l’avaluaran sense saber el 

nom de l’autor. Si les dues avaluacions són positives, l’article serà acceptat per Aula 

Orientalis i es publicarà. Si les dues avaluacions són negatives, l’article no es publicarà. 

Si una de les avaluacions és positiva i l’altra negativa, l’article s’enviarà a un tercer 

avaluador, i si la seva avaluació és positiva, l’article es publicarà, però si és negativa, no 

es publicarà. En el cas que els avaluadors facin correccions, suggeriments, etc., l’autor de 

l’article ho haurà de tenir en compte si vol que Aula Orientalis publiqui l’article. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


