Requisits de presentació del treball de recerca històrica (modalitat RH)

Principals requisits
El primer dels requisits del treball presentat a concurs és que s’ha de signar amb
pseudònim. Això vol dir no tan sols que no hi ha de figurar el nom real de l’autor, sinó que no
hi ha d’haver elements que l’identifiquin, (per exemple fotografies) ni etiquetes de l’escola de
procedència.
En l’aspecte formal del text (cos i tipus de lletra, interlineat, encapçalaments de títols, text
justificat) s’ha de mantenir amb les mateixes característiques al llarg de tot el text. Cal
paginar-lo íntegrament excepte la portada. S’ha de citar en una nota al peu tota la informació
que provingui d’un altre autor i incloure a la bibliografia totes les fonts d’informació que
s’utilitzin.
Els treballs poden incloure il·lustracions i gràfics que cal identificar amb un número i un peu
descriptiu. Es poden incloure annexos amb materials textuals o gràfics (textos, làmines, etc.)
Les entrevistes a una persona són un document, no pas un treball. L’entrevista és un
material que s’ha d’aprofitar en el desenvolupament del tema. Com a document original és
pot incloure com a annex, fent-hi constar el nom de la persona entrevistada i la data en que
s’ha fet l’entrevista. Es poden adjuntar materials complementaris en suport electrònic o
mitjançant enllaços a la xarxa.

Parts que ha de contenir el treball de recerca
Portada / Coberta

S’hi ha de fer constar el títol i l’autor (pseudònim).

Sumari / Índex

Relació d’estructura de les diferents parts i subapartats amb la pàgina on es troben.

Introducció

Pot contenir una contextualització del text, motivacions per haver triat el tema,
agraïments, etc.

Text del treball

Cos del treball on es desenvolupen cada un dels capítols.

Conclusions

Síntesi del treball, opinió personal final sobre la nostra investigació. No és obligatori i
dependrà de les característiques del treball incloure aquest apartat, però és molt
recomanable.

Bibliografia

És obligatori citar sempre les fonts d’on hem tret la nostra informació. Tota la
informació referenciada hi ha de ser. Ha d’estar ordenada alfabèticament per ordre
d’autor i només en cas que aquest no es pugui saber s’ordenarà pel títol. La relació
de les fonts serà única, per tant no es citen per separat les fonts de diferent suport o
procedència (monografies, articles, pàgines web …)

Annexos

Opcional. Hi consten transcripcions de documents originals, entrevistes, làmines,
gràfics …

Citació de les fonts d’informació i notes.
Per tal d’assegurar que totes les fonts d’informació utilitzades quedin degudament
referenciades, recordem els aspectes més importants de la bibliografia i les notes amb
exemples que ho il·lustren.

Bibliografia
S’ordenarà pels cognoms de l’autor. Si hi ha més d’un autor se separen per un punt i coma.
El cognom es posa en primer lloc seguit per coma, espai i el nom. En cas de no haver-hi
autor, s’utilitzarà el títol com a element per a la ordenació. No s’abreujen els noms ni els
cognoms tot i que han d’aparèixer tal i com estan escrits. (p.e. Toni i no Antoni si així
apareix). Els títols han d’anar en cursiva. Cal afegir també les dades d’edició (lloc, editorial i
any). Cal especificar entre claudàtors el tipus de suport en cas que no sigui en paper. Quan
no tinguem la data del document s’indicarà: [s.d.]. En les pàgines web cal especificar la data
en què es va fer la darrera consulta.

Exemples de citació
Llibre
o
Monografia

Cognoms, Nom. (any). Títol del llibre: subtítol. (menció d’edició). Lloc d’edició: editorial.
Torras i Ribé, Josep M. (2005). Felip V contra Catalunya : testimonis d'una repressió
sistemàtica : 1713-1715. (2a ed.) Barcelona: Rafael Dalmau

Capítol o part
d’un llibre

Cognom, nom. (any) Títol del capítol o part. A: Autor del llibre. Títol del llibre (pàgines
de la part del llibre) Lloc de publicació: editorial. pàgina
Puig i Valls, Angelina. (1994). La immigració meridional: el cas de Torre-Romeu, 19501975. A: Sebastian Balfour, Josep M. Benaul, Jordi Calvet, et. al. Indústria i ciutat:
Sabadell, 1800-1980. (p. 193-222). Barcelona: Fundació Bosch i Cardellach

Article
revista.

de

Cognoms, Nom. (data d’aparició) Títol de l’article. Títol de la revista, número de la
revista, pàgines dins de la revista. En el cas d’articles de diari no cal indicar el número.
Casas Codinach, Sònia. (2012, juliol). Sota sospita: els 462 catalans més vigilats pel
franquisme. A: Sàpiens. Núm 118 p. 24-33

Pàgina web

Autoria. Títol. (Data d’actualització) [pàgina web]. <http://...> [data de consulta]
Museu d’Arqueologia de Catalunya (2000). Museu d’Arqueologia de Catalunya [pàgina
web]. Disponible a : <http://www.mac.cat/>. [Consulta 8 de novembre de 2012]

Article revista
electrònica o
de
pàgina
web

Cognoms, Nom. (any) Títol de l’article o entrada. Títol del la web o publicació
electrònica. [en línia]. Disponible a : < http://www...> [Data consulta document en
línia]:
Bruguera i Legero, Fèlix. (data de publicació) Indústria, mineria i artesania en
toponímia rural : el cas d’Osor (La Selva). a: Scripta Nova: revista electrónica de
geografía y ciencias sociales. [en línia]. Universitat de Barcelona. ISSN: 1138-9788.
Depósito Legal: B. 21.741-98. Vol. XV, núm. 373, 1 de septiembre de 2011. Disponible
a : <http://www.ub.edu/geocrit/sn/sn-373.htm>. [Consulta 22 de setembre de 2012]

Documents
audiovisuals

Cognoms, Nom. (any) Títol [tipus de suport] : subtítol. Edició o versió. Lloc de
publicació: Editor. Extensió i detalls materials.
Fernández, Josep M., Gené, Lluís. (2010) Es busca pastor [Enregistrament vídeo]
Barcelona:Televisió de Catalunya. 1 videodisc (DVD)
Alias, Manel ; Prat, Ferran. (2011). Notes d’educació. [en línia]. a: 30 minuts.
Barcelona:
Televisió
de
Catalunya.
Disponible
a:
<http://www.tv3.cat/videos/3477090> [consulta 8 de novembre de 2012]

Notes
Les notes o referències indiquen d’on s’ha extret una informació literal i diferencien les
nostres afirmacions de les d’un altre autor. Totes les obres referenciades en nota han
d’aparèixer a la bibliografia. S’insereixen al costat de la paraula o text que es vol referenciar
en números consecutius i es localitzen a peu de pàgina. La nota ha de ser molt breu: es cita
l’autor, l’any i la pàgina. Si l’autor té més d’una publicació en el mateix any s’afegeixen les
primeres paraules del títol seguit de punts suspensius. Les notes també poden consistir en
comentaris aclaridors si es vol ampliar un tema en concret. Exemples de notes:
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Torras i Ribé, Josep M. (2004), p. 27
Torras i Ribé, Josep M. (2004), Felip V ... p. 27

