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Directrius editorials
Característiques editorials: 

La revista compta amb dues seccions, una primera secció denominada 
“assaig” que recull aportacions de caràcter teòric d’especialistes en els àmbits 
de la cooperació i el desenvolupament humà, i una segona secció denominada 
“estudis” orientada a la publicació de resultats de treballs de recerca en el marc 
d’estudis de màster i doctorats. La revista publicarà cada any dos números que 
recolliran dos articles en cadascuna de les seves seccions.

Procés editorial: 
Tots els textos presentats seran valorats en primera instància pel Consell 

Editorial, qui confirmarà als autors la recepció dels mateixos i la seva adequació 
o no als continguts de la revista. Una vegada que el Consell Editorial valore la 
viabilitat de la publicació dels textos, aquests seran sotmesos a una avaluació 
anònima per parells entre experts en la matèria, els quals tindran la decisió últi-
ma sobre la conveniència de la seva publicació i els canvis necessaris a fer.

Normes d’edició:
•	 Tots	 els	 textos	 s’hauran	 d’ajustar	 al	 format	 i	 les	 normes	 d’edició	 establertes.	 No	 seran	

considerats per avaluació els textos que no s’ajusten a les normes.
•	 De	manera	general	els	textos	tindran	una	extensió	d’entre	6.000	i	8.000	paraules.	Els	textos	

seran presentats en format Word, amb lletra TNR tamany 12 i interliniat 1.5. Cal remetre 
l’arxiu electrònic a l’editor edhc@uv.es.

•	 Els	textos	podran	estar	escrits	en	valencià	o	castellà.
•	 Cada	text	s’acompanyarà	d’un	abstract	en	valencià,	castellà	i	anglés	d’una	extensió	máxima	

de 150 paraules, i de quatre a sis paraules clau en els tres idiomes.
•	 Totes	 les	notes	 i	 la	bibliografía	es	 situaran	al	final	del	 text.	 Les	notes	 s’enumeraran	amb	

nombres aràbics, així com els diferents apartats i subapartats del text (en lletra rodona i 
sense cursiva).

•	 En	el	cas	d’incloure	fotos,	gràfics	o	taules,	aquests	es	presentaran	numerats	en	un	altre	arxiu	
a banda i en el text de l’article figurarà el lloc que han d’ocupar.

•	 Les	 referències	 bibliogràfiques	 al	 final	 del	 text	 reproduiran	 els	 següents	 models,	 i	 els	
documents s’acompanyaran del seu DOI (identificador digital):

Llibres:
•	 SKELDON,	 Ronald	 (1997)	 Migration and development. A global perspective. London: 

Longman.
•	 HAMMAR,	T.,	 BROCHMANN,	 G.,	TAMAS,	 K.,	 y	 FAIST,	T.	 (eds.)	 (1997)	 International migration, 

immobility and development. Multidisciplinary perspectives. Oxford: Berg.

Capítols de llibres:
•	 HERMELE,	 Kenneth	 (1997)	 “The	 discourse	 on	 migration	 and	 development”,	 Hammar,	

T., Brochmann, G., Tamas, K., y Faist, T. (eds.) International migration, immobility and 
development. Multidisciplinary perspectives. Oxford: Berg, 133-158.

Articles:
•	 APPLEYARD,	 Reginald	 (1992)	“Migration	 and	 development.	 Un	 unresolved	 relationship”.	

International Migration Review, 30 (3-4), 251-266.


