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MISSIÓ

FINALITAT I OBJECTIUS

Per encàrrec de la Junta de
Govern,
l’Assessoria
de
Publicacions No Periòdiques és
responsable de vetllar per la
qualitat de les publicacions del
Col·legi, llevat de la Revista de
Treball Social (RTS), ja siguin en
format paper o digital, així com
dels documents produïts per les
comissions i grups del TSCAT en
la creació de noves publicacions.

Vetllar per la qualitat i adequació de les publicacions amb els objectius
del Col·legi, el seu interès social i la millora, promoció i difusió de l’acció
professional.
Vetllar per l’ús del llenguatge no sexista, ni excloent i per la coherència
amb les orientacions del Codi Deontològic del TSCAT, així com les dels
organismes europeus i internacionals en matèria de drets humans i
socials.
Es vetllarà per aquestes finalitats tant en les publicacions realitzades
directament pel TSCAT, com en les produïdes en col·laboració amb altres
entitats, institucions o editorials.
OBJECTIUS

COMPOSICIÓ EQUIP
Montserrat Bacardit i Busquet
Cristina Rimbau i Andreu
Pepita Rodríguez i Molinet









Donar a conèixer treballs inèdits relatius al treball social i els
serveis socials.
Potenciar i difondre l’orientació ètica del treball social.
Difondre, divulgar el coneixement científic en treball social.
Estimular la recerca en treball social a Catalunya, mitjançant la
publicació i divulgació
Recuperar i donar a conèixer la memòria històrica en treball
social a Catalunya.
Visualitzar les diverses modalitats, mètodes i tècniques del
treball social.
Aportar elements de formació disciplinar en la formació contínua
i en l’acadèmica.

TIPUS DE PUBLICACIONS
Les tres línies de publicacions no periòdiques del Col·legi són les
següents:
DOSSIERS DE TREBALL
Publicacions orientades a divulgar treballs en profunditat sorgits de la
pràctica professional actual.
Donar a conèixer l’acció professional dels treballadors/es socials, en un
determinat àmbit, grups poblacionals, i àrees territorials que aportin
elements de metodologia, orientació teòrica i resultats aconseguits.
Extensió: Entre 50 i 100 pàgines.
MONOGRAFIES
Publicacions per a donar a conèixer treballs científics referents al treball
social i els serveis socials, actuals o en temps històrics.
Treballs professionals que presentin una línia expositiva clara,
argumentada i contrastada, que aporti nous elements i reflexions al
coneixement disciplinar.
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Les monografies poden tenir diverses modalitats temàtiques. Per
exemple les monografies històriques.
Extensió: Entre 100 i 200 pàgines.
 Monografies històriques
Modalitat específica de les monografies que agrupa els treballs de
recerca del Seminari Permanent d’Història del Treball Social a
Catalunya, creat al 2015, i que compta amb diversos grups: treball
social en hospitals, empresa, comunitat, formació i altres. Aquesta
modalitat constitueix una col·lecció monogràfica especialitzada.
Extensió: La pròpia de les monografies.
ALTRES PUBLICACIONS D’INTERÈS PROFESSIONAL
Publicació de documents d’interès conceptual i per a tota la professió, així
com les seves corresponents actualitzacions. Inclou les publicacions del
Premi Dolors Arteman i les proposades per la Junta del Col·legi.
Les publicacions d’interès professional actuals són:
PREMI DE RECERCA EN TREBALL SOCIAL DOLORS ARTEMAN
Publicació dels treballs guanyadors del Premi.
L’APNP actuarà a partir de la resolució del jurat del Premi, facilitant la
publicació del treball premiat i vetllarà pel compliment dels criteris de
la qualitat d’edició establerts per a totes les publicacions del Col·legi.
No hi ha una extensió predeterminada.
CODI D’ÈTICA I DEONTOLOGIA DEL TSCAT
I les seves actualitzacions.
MATERIALS ADEQUATS A LES CONVOCATÒRIES OFICIALS
D’ACCÉS
DELS
TREBALLADORS/ES
SOCIALS
A
LES
ADMINISTRACIONS PÚBLIQUES
El contingut dels temaris serà, en tots els casos, responsabilitat dels
professionals a qui el Col·legi hagi encarregat la Coordinació del
Document.
L’APNP vetllarà per la qualitat de la publicació, en l’orientació
anteriorment expressada, així com per la difusió necessària.
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NORMES PER A LA PRESENTACIÓ DE TREBALLS















Els treballs han de ser inèdits.
El contingut dels treballs és responsabilitat dels autors i davant
l’evidència de plagi el TSCAT procedirà de forma legal.
L’equip de l’APNP estudiarà el contingut del treball i comunicarà
a l’autor/s l’acceptació o denegació de la publicació del treball
presentat. Podrà també demanar i/o suggerir modificacions a fi
de la millora del treball i procedirà a la seva revaloració per a la
publicació.
Llengües: Preferentment les publicacions seran en català.
Els treballs que optin a publicació es presentaran en format
electrònic, a la Secretaria de Relacions Institucionals del TSCAT.
(mail: relacions.institucionals@tscat.cat) especificant que siguin
adreçats a l’APNP.
Format tipogràfic: lletra Garamond 12, interlineat 1’5, marges 2
cm.
Les referències bibliogràfiques i citacions d’autors es regiran
amb
les
normes
de
l’APA
consultables
a:
http://normasapa.net/2017-edicion-6/
A la capçalera de la publicació, a la primera pàgina es farà
constar el títol, i subtítol si s’escau, el nom, cognoms i el número
col·legial de l’autor/a. En el cas de doble autoria o autors varis
s’indicaran els dels altres autors.
Així mateix cal indicar mail i telèfon de contacte.
Un cop publicats els treballs passaran a ser propietat del TSCAT.
Els autor/es rebran 10 exemplars del llibre publicat en format
paper.

CIRCUIT DE LA PRESENTACIÓ DE TREBALLS

1

El mes d’agost no es computa



Els treballs es lliuraran per e-mail a la Secretaria de Relacions
Institucionals de la seu central del TSCAT indicant que s’adrecen
a l’Assessoria de Publicacions No Periòdiques (APNP)



El Col·legi notificarà la seva adequada recepció als autors/es.



L’APNP comunicarà per e-mail la seva resolució en un termini
màxim de 2 mesos (en 60 dies calculat en dies laborables)1 a
partir de la data de lliurament del document final al TSCAT.
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