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. Les propostes per a la secció “Estudis” hauran de ser presentades i/o
avalades pels directors de programes de postgrau (màsters o doctorats).

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 última sobre la conveniència de la seva
publicació i els canvis necessaris a fer.

Normes d’edició:
t 5PUT FMT UFYUPT 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.
t %FNBOFSBHFOFSBMFMTUFYUPTUJOESBOVOBFYUFOTJØEFOUSFJQBSBVMFT&MTUFYUPT
seran presentats en format Word, amb lletra TNR tamany 12 i interlineat 1.5. Cal remetre
l’arxiu electrònic a l’editor edhc@uv.es.
t &MTUFYUPTQPESBOFTUBSFTDSJUTFOWBMFODJËPDBTUFMMË
t $BEBUFYUTBDPNQBOZBSËEVOBCTUSBDUFOWBMFODJË DBTUFMMËJBOHMÒTEVOBFYUFOTJØNËYJNB
EFQBSBVMFT JEFRVBUSFBTJTQBSBVMFTDMBVFOFMTUSFTJEJPNFT
t 5PUFT MFT OPUFT J MB CJCMJPHSBöB FT TJUVBSBO BM öOBM EFM UFYU -FT OPUFT TFOVNFSBSBO BNC
nombres aràbics, així com els diferents apartats i subapartats del text (en lletra rodona i
sense cursiva). Les referències bibliogràfiques dins del text de l’article o paràgraf se citaran
DPN "VUPS  
t &OFMDBTEJODMPVSFGPUPT HSËöDTPUBVMFT BRVFTUTFTQSFTFOUBSBOOVNFSBUTFOVOBMUSFBSYJV
a banda i en el text de l’article figurarà el lloc que han d’ocupar.
t -FT SFGFSÒODJFT CJCMJPHSËöRVFT BM öOBM EFM UFYU SFQSPEVJSBO FMT TFHàFOUT NPEFMT  J FMT
documents s’aDPNQBOZBSBOEFMTFV%0* JEFOUJöDBEPSEJHJUBM 

Llibres:
t 4,&-%0/  3POBME   Migration and development. A global perspective. London:
Longman.
t )".."3  5  #30$)."//  (  5"."4  ,  Z '"*45  5 FET    International migration,
immobility and development. Multidisciplinary perspectives0YGPSE#FSH

Capítols de llibres:
t )&3.&-&  ,FOOFUI   i5IF EJTDPVSTF PO NJHSBUJPO BOE EFWFMPQNFOUw  )BNNBS 
5  #SPDINBOO  (  5BNBT  ,  Z 'BJTU  5 FET  International migration, immobility and
development. Multidisciplinary perspectives0YGPSE#FSH 

Articles:
t "11-&:"3%  3FHJOBME  i.JHSBUJPO BOE EFWFMPQNFOU 6O VOSFTPMWFE SFMBUJPOTIJQw
International Migration Review   
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