
Contingut de la comunicació

Les comunicacions han de ser inèdites i s’han d’ajustar al tema proposat prèviament pel 
Gabinet d’Onomàstica. 

Informació necessària

Prèviament a la jornada, i durant el termini d’inscripció dels ponents i assistents, s’haurà 
d’enviar al Gabinet d’Onomàstica el títol de la comunicació, juntament amb un resum 
(d’un màxim de 200 paraules) de la comunicació que es presentarà.

Cal destacar que totes les versions finals de les comunicacions, abans de ser acceptades 
per  publicar-les,  passaran  per  una  comissió  de  redacció,  formada  per  tres  membres 
(representants  dels  departaments  de  Filologia  Catalana  i  Lingüística  General  i  de 
Ciències de la Terra, i del Servei Lingüístic - Gabinet d’Onomàstica).

Propietats de les comunicacions i forma d'enviament

Pel que fa a la forma de les comunicacions, i per qüestions operatives i d'homogeneïtat 
de continguts, recomanam seguir els criteris següents: 

▪ Extensió de la comunicació: màxim 20 pàgines DIN A-4 (equivalent a 
17.000 paraules aproximadament)

▪ Format del document: Microsoft Word, OpenOffice
▪ Tipus de lletra: Times New Roman 11
▪ Espaiat: senzill

El  Gabinet  d’Onomàstica  únicament  accepta,  per  a  la  publicació,  l'enviament  de 
comunicacions  completes,  una  vegada  ja  s’hagin  presentat  a  la  jornada.  Així,  i  per 
qüestions formals, s’acceptaran només les comunicacions en la versió final i acabada.

Termini d'enviament de comunicacions

La data màxima per a la recepció de comunicacions és el 9 de setembre de 2011.

En cas de no rebre la comunicació dins el termini anteriorment establert, entendrem que 
es renuncia a la publicació. 



Format de citacions al text

Per a les comunicacions, recomanam utilitzar o bé notes a peu de pàgina, o bé citacions 
al  mateix  text  de  la  comunicació;  per  això,  per  a  aquestes  últimes  recomanam que 
apareguin entre parèntesis, amb indicació del cognom de l'autor, l’any i la pàgina de 
referència, per exemple: (Autor 1997, 101) o, també: (Autor A, Autor B 1997, 101-
105). 

Format de la bibliografia

Recomanam seguir el següent model per a l’elaboració de les llistes bibliogràfiques o 
semblants:

• Per a un llibre:

SERRA i MARTÍ, Bartomeu (1994): Història dels carrers i places d’Alcúdia. Alcúdia: 
Ajuntament d’Alcúdia.

• Per a un article en una revista:

CORBERA  i  POU,  Jaume.  «Toponímia  i  llengua  estàndard:  entorn  de  l’article»  a 
Butlletí  interior.  Societat  d'Onomàstica.  Barcelona:  Societat  d'Onomàstica,  1980-. 
ISSN: 0213-4098. Núm. XVIII, 1984. Antroponímia, toponímia i bibliografia. Pàg. 1-8.

ORDINAS,  Antoni;  PICORNELL,  Climent  (1993,  juliol-agost):  «El  major  recull 
toponímic de les Balears». A:  El Mirall.  Palma: Obra Cultural  Balear,  1987-. ISSN: 
0214-784X. Núm. 63, pàg. 69-71.

• Per a documents en línia:

DESCHAMP, P. Glossaire informatique des termes de la Commission ministérielle de 
terminologie  informatique.  Institut  National  de  Recherche  en  Informatique  et 
Automatique, 1999. <http://www.rocq.inria.fr/~deschamp/www/CMTI/glossaire.html>.
(Consultada: 20 d’abril de 2010).

http://www.rocq.inria.fr/~deschamp/www/CMTI/glossaire.html
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