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NORMES PER ALS AUTORS

 Els treballs que vulguin ser publicats als Quaderns d’Història de l’Enginyeria 
han de ser presentats al seu director, Guillermo lusa, Centre de Recerca per 
la Història de la Tècnica, “Francesc Santponç i Roca”, ETSEIB, Diagonal 647, 
08028 Barcelona, o per correu electrònic a l’adreça de la revista.
 S’ha d’incloure l’adreça completa dels autors, inclosa l’adreça electrònica.
 S’ha de lliurar igualment una presentació biogràfica breu, que inclogui 
lloc i data de naixement, formació acadèmica i l’activitat professional.
 El text s’ha de presentar en paper, imprès a doble espai per facilitar la 
revisió, i en format	digital.
 Pel que fa la llengua, els articles sotmesos a publicació han d’estar escrits 
en català o en qualsevol altra llengua de l’Estat espanyol i de la unió Europea. 
Cal presentar un resum en anglès.
 les il·lustracions –en un nombre limitat– s’han de presentar de la 
manera següent: els gràfics, en format digital o en paper vegetal o en paper 
convencional, amb la indicació de la retolació en una còpia a part; les 
fotografies, en format digital de suficient resolució i en còpies de paper.
 El text ha d’anar acompanyat de notes	 a	 peu	 de	 pàgina que s’han de 
reservar per a citacions bibliogràfiques o per a informacions complementàries 
al text, que hauran de ser tan breus com sigui possible.
 les citacions	bibliogràfiques s’han de fer de la manera següent:

 a) llibres. S’ha d’incloure el cognom i el nom dels autors, l’any d’edició, 
el títol complet, el lloc d’edició i l’editorial. En cas que sigui rellevant, també 
han de contenir el nombre de volums o de pàgines, o el volum i les pàgines 
que es vulguin destacar.
 Exemple:

GARRABou, Ramon (1982) Enginyers industrials, modernització eco-
nòmica i burgesia a Catalunya, Barcelona, l’Avenç.

 b) Capítols de llibre. S’ha d’incloure el cognom i el nom dels autors, l’any 
d’edició, el títol del capítol, cognom i nom dels editors del llibre, el títol del 
llibre, el lloc d’edició, l’editorial i la pàgina inicial i final del capítol.
 Exemple:

GIllISPIE, Charles (1994) “un enseignement hégémonique: les 
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mathématiques”. Dins: BElHoSTE, B.; DAHAN DAlmEDICo, 
A.; PICoN, A. (dir.) La formation polytechnicienne 1794-1994, París, 
Dunod, 31-43.

 c) Articles de revista. Cal mencionar el cognom i el nom dels autors, l’any 
d’edició, el títol de l’article, el títol de la revista, el volum i el número i la 
pàgina inicial i final de l’article.
 Exemple: 

HuGHES, Thomas J. (1979) “The Electrification of America: the 
System Builders”, Technology and Culture, vol. 20, núm. 1, gener,   
124-161.

 Els articles els revisen dues persones, generalment membres del Consell 
editorial de Quaderns. Els revisors no coneixen l’autoria dels articles i els 
autors dels articles tampoc saben la identitat dels revisors.
 Els autors cedeixen els drets	d’autor dels seus articles als Quaderns, tant 
per la seva versió convencional com per la seva versió electrònica, i hauran 
de consultar el director de la publicació en cas de tenir interès de reproduir 
l’article en un altre lloc.
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NOTES FOR AUTHORS

Papers for publication in Quaderns d’Història de l’Enginyeria should be sub-
mitted to the director, Guillermo lusa, Centre de Recerca per a la Història de 
la Tècnica, “Francesc Santponç i Roca”, ETSEIB, Diagonal 647, 08028 Barce-
lona, and attached in an e-mail to the address of the journal.

Full address of authors should be provided, including e-mail. 
Information about the authors should include place and date of birth, 

academic titles, and current professional activity. 
The text must be in digital format and printed in double spacing to facili-

tate review. 
An abstract in English is necessary.
Any language of Spain or of the European union is accepted.
The illustrations –in a limited number– should be presented as follows: 

the graphs, in digital format, or in vegetal or conventional paper indicating 
the figure captions in a copy; the pictures should be presented in digital for-
mat with sufficient resolution, and with copies in paper.

Footnotes should contain bibliographical citations or brief complementary 
information.

The citations should include: 

a) Books. The surname and name of the authors, the year of edition, the 
full title, the place of edition, and the publishing company. 

Example:
GARRABou, Ramon (1982) Enginyers industrials, modernització 
econòmica i burgesia a Catalunya, Barcelona, l’Avenç.

b) Chapters. The surname and name of the authors, the year of edition, the 
title of the chapter, the name and surname of the editors of the book, the title 
of the book, the place of edition, the publishing company, and the first and 
last pages of the chapter.

Example:
GIllISPIE, Charles (1994) “un enseignement hégémonique: les 
mathématiques”. In: BElHoSTE, B.; DAHAN DAlmEDICo, A.; 
PICoN, A. (ed.) La formation polytechnicienne 1794-1994, París, Dunod, 
31-43.
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c) Papers. The surname and name of the authors, the year of edition, the 
title of the article, the title of the journal, the volume and the number of the 
issue, and the first and last pages of the papers.

Example: 
HuGHES, Thomas J. (1979) “The Electrification of America: the 
System Builders”, Technology and Culture, vol. 20, num. 1, January, 
124-161.

The papers are reviewed by two anonymous specialists, generally mem-
bers of the editorial board of Quaderns. 

Copyright of the papers is ceded to Quaderns, for both the conventional 
version and the electronic version, and consent should be obtained from the 
director of Quaderns in case of republication elsewhere.


