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Títol
Títol en anglès

Resum
Requadre a emplenar per la
Revista Catalana de Pedagogia

Ha de tenir entre 150 i 200 paraules. Es descriurà de
forma concisa el motiu i l'objectiu de la recerca, la
metodologia emprada, els resultats més destacats i les
principals conclusions.
Paraules clau
S’han d’especificar 5-6 paraules clau que identifiquin
el contingut del treball.

Abstract
Es dóna un resum en anglès.
Keywords
Es donen paraules clau en anglès.
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1. Introducció
Ha d'incloure els fonaments o marc teòric de l’experiència, l’estat de qüestió i els
objectius de l'experiència.
2. Anàlisi de necessitats
Si s’escau, s’ha de presentar l’avaluació de necessitats a partir de la qual s’ha dut a terme
la proposta d’intervenció o experiència descrita més endavant.
3. Context
El context de la proposta d’intervenció o de l’experiència innovadora presentada ha
d’estar detallat.
4. Proposta de la intervenció o experiència
S’ha de presentar de manera que el lector comprengui el desenvolupament de
l’experiència, tot concretant els continguts, les activitats, la metodologia i l’avaluació.
Han d’aparèixer de manera seqüencial i lògica al llarg del treball, les taules o les figures.
Quan es tracti de figures o taules d’altres autors s’ha d’indicar la font. Si es tracta d’una
elaboració pròpia o d’una adaptació, també s’ha d’indicar. Pel que fa a la manera de
citar-les, cal seguir els criteris de les normes de l’American Psychological Association
(APA).
5. Resultats
S’han de presentar els resultats de l’aplicació de la proposta o experiència (si s’escau).
6. Conclusions i discussió
Han de resumir els resultats obtinguts i han de donar idees o eventuals perspectives de
futur.
7. Agraïments i finançament
S’ha d’agrair la col·laboració de les persones que hagin fet contribucions substancials en
l’estudi però sense arribar a merèixer la qualificació d’autor, i s’ha de fer esment de la
font de finançament que ha permès l’experiència identificant clarament l’entitat
finançadora i la referència del projecte concedit.
8. Notes
S’han de numerar correlativament i s’han de col·locar al final de l’article, abans de la
bibliografia. Per tant, no hi ha d’haver notes a peu de pàgina.
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9. Bibliografia
Ha d’anar al final del treball i només cal recollir les referències bibliogràfiques que s’han
citat dins del text. Les referències bibliogràfiques s’han d’ordenar alfabèticament a
partir dels cognoms dels autors i, en el cas de referències amb la mateixa autoria,
l’ordenació ha de ser cronològica. Les remissions dins del text a la bibliografia s’han de
fer mitjançant el sistema de cognom de l’autor i l’any de publicació entre parèntesis. Pel
que fa a la manera de citar les referències bibliogràfiques, cal seguir els criteris recollits
en els exemples següents, basats en les normes de l’American Psychological Association
(APA).
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