
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
Material presentat: 
-Aquesta sèrie de Working Papers té com a objectiu donar a conèixer treballs de 
recerca científica en curs relacionats amb l’estudi de les migracions. La sèrie inclou 
contribucions variades tant d’autores i autors externs o convidats, com de persones 
vinculades a la UAB.  
-Els escrits han de tenir una extensió d’entre 5.000 i 9.000 paraules aproximadament. 
-S’acceptaran documents redactats en català, castellà, anglès, portuguès i francès 
(consultar en cas d’altres llengües).  
-Tots els materials haurien d’enviar-se en format electrònic (incloent diagrames, 
figures i  imatges) a la següent adreça: ricard.moren@uab.cat 
- El temps de resposta a les propostes rebudes pot variar en funció del moment de l’any 
acadèmic, però s’intentarà contestar abans de sis mesos. 
 
Informació introductòria: 
-Els detalls de contacte de l'autor o autora -adreça postal institucional i adreça 
electrònica- cal que figurin a la capçalera del document.  
-Els texts presentats cal que incloguin un resum de màxim 200 paraules, així com 5 
paraules clau. Independentment de la llengua emprada en la proposta de Working 
Paper presentada, caldria adjuntar resums també en anglès, català i/o castellà. 
-A la pàgina inicial del text presentat es mostrarà: “Les opinions expressades per 
l’autor/autora d’aquest document no representen el punt de vista del GRM ni de la 
UAB sinó únicament el del mateix autor/autora”  

 
Format: 
-El tipus de lletra ha de ser Times New Roman, mida 12, i l’espai interlineal ha de ser 
1,5. 
-Màxim 3 nivells de títols: 

El primer en negreta, alineat a l'esquerra, mida 13. 
El segon en negreta i cursiva, alineat a l'esquerra, mida 12. 
El tercer en cursiva, alineat a l'esquerra, mida 12. 

 
Referències i notes al peu: 
-La bibliografia i altres referències emprades per a l’elaboració del text caldria que 
fossin indicades segons un estil acadèmic, incloent tots els detalls necessaris per a la 
seva localització. Es recomana, seguir estil de referenciació de la revista Science: 
http://www.sciencemag.org/site/feature/contribinfo/prep/res/refs.xhtml  
-Es deixa a elecció de l’autor o autora la utilització de notes a peu de pàgina o al final 
del document, però es recomana reduir-les al mínim necessari.  
-Caldria que els enllaços actius del document siguin destacats pels autors o autores.  
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