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La Revista de Treball Social, editada pel Col·legi Oficial de Treball Social de Catalunya, es 

publica des de l’any 1960 amb periodicitat quadrimestral. El seu objectiu és transmetre 

coneixements sobre el treball social, els serveis socials, el benestar social i les polítiques socials 

a la comunitat científica, als professionals i als col·lectius interessats. 

 

La RTS està oberta a tots els col·laboradors que ho desitgin per presentar articles sobre 

investigacions originals teòriques o experimentals, treballs teòrics i metodològics, descripcions 

d’experiències professionals i assaigs, sempre en relació amb el treball social, les polítiques 

socials i els serveis de benestar social. 

 

Els articles han de ser inèdits. Malgrat tot, l’equip de redacció podrà reproduir textos publicats 

en altres llengües i en altres àmbits geogràfics, si ho creu oportú. 

 

El contingut dels articles és responsabilitat exclusiva dels autors i davant l’evidència de plagi es 

posaran en marxa accions previstes per a informar a les persones autores, retirar el document 

no original de la pàgina web i informar a les persones lectores d’aquesta situació. 

 

L’equip de redacció estudiarà els articles rebuts i informarà a l’autor/a de l’acceptació per a la 

publicació. Podrà també recomanar modificacions i, si l’article es considera no publicable, es 

comunicarà. 

 

Extensió. Els articles de la secció “A Fons” tindran una extensió màxima de 15 pàgines (els 

articles que facin referència a Experiències tindran una extensió màxima de 10 pàgines), els de 

les seccions “Altres temes d’interès” un màxim de 10 pàgines; els de “Miscel·lània”, 3 pàgines, 

i els comentaris de “Prestatge dels Llibres” no excediran les 2 pàgines. En tots els casos que 

correspongui l’extensió màxima serà inclosa la bibliografia. 

Els articles que superin les pàgines indicades seran retornats per reduir-ne l’extensió. 

 

Els articles es presentaran en format electrònic, lletra Arial cos 12; interlineat 1,5; marges 3 

cm. 

- Llengües. Els articles poden presentar-se en català o en castellà indistintament, la 

publicació es realitzarà bilingüe. Els títols i resums també en anglès. 

- Les dades han d’anar a la capçalera dels articles. En la primera pàgina es farà constar títol i 

subtítol, si s’escau; nom i cognoms de l’autor/a principal i relació d’altres autors/es si el 

treball és d’equip; títol acadèmic, centre de treball i càrrec; també s’inclouran el número de 

telèfon i l’adreça de correu electrònic. 

- A continuació el resum, no superior a 10 línies, en l’idioma triat i, si és possible, en anglès. 

- Al final del resum les paraules clau, en nombre no superior a 5. 

- Destacats: marcar en verd les dues o tres frases (que no excedeixin les 30 paraules cada 

una) que es considerin importants de l’article. 

 

Referències bibliogràfiques. Aniran al final del text, seguint l’ordre alfabètic i d’acord amb les 

següents normes de referència: ISO 690, 1987 (UNE 50-104-94) per a documents impresos i 

ISO 690-2 per a documents electrònics, bases de dades i programes informàtics. 
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Documents impresos. 

- Monografies (Llibres): COGNOMS (majúscula), Nom o nom de l’entitat responsable. 

Títol (en cursiva). Altres responsables: traductor, editor, etc. (opcional). Edició. Lloc de                

publicació: Editorial, any. Extensió del llibre (opcional). Col·lecció (opcional). Notes           

(opcional). Número ISBN. 

- Parts de monografies (Capítol de llibre): COGNOMS (majúscula), Nom o nom de 

l’entitat responsable del capítol. Títol del capítol. En COGNOMS (majúscula), Nom o 

nom de l’entitat responsable del llibre. Títol del llibre (en cursiva). Lloc de publicació: 

Editorial, any, situació en la publicació font (volum, pàgines, etc.). 

- Publicacions en sèrie (Revistes): Títol (en cursiva). Responsabilitat de la revista. Edició.                

Identificació del fascicle (data i/o número). Lloc de publicació: Editorial, any. Sèrie              

(opcional). Notes (opcional). Número ISSN. 

- Articles de publicacions en sèrie (Revistes): COGNOMS (majúscula), Nom o nom de                

l’entitat responsable de l’article. Títol de l’article. Col·laboradors/-es a l’article                

(opcional). Títol de la revista (en cursiva). Edició, any, volum, número, pàgines. 

- Legislació: País. Títol. Publicació (en cursiva), data de publicació, número, pàgines. 

 
Documents electrònics. 

- Textos complets: COGNOMS (majúscula), Nom o nom de l’entitat responsable. Títol 

(en cursiva) [tipus de suport]. Responsable(s) secundari(s) (opcional). Edició. Lloc de 

publicació: Editor, data de publicació, data d’actualització/revisió [Data de consulta] 

(obligatori per als documents en línia; opcional per a la resta). (Col·lecció) (opcional). 

Notes (opcional). Disponibilitat i accés (obligatori per als documents en línia; opcional 

per a la resta). Número normalitzat (opcional). 

-  Parts de textos: COGNOMS (majúscula), Nom o nom de l’entitat responsable del 

document base. Títol del document base (en cursiva) [tipus de suport]. Responsable(s) 

secundari(s) del document base (opcional). Edició. Lloc de publicació: Editor, data de 

publicació, data d’actualització/revisió [Data de consulta] (obligatori per als documents 

en línia; opcional per a la resta). Capítol o designació equivalent a la part. Títol de la 

part. Numeració dins el document base (opcional). Localització dins el document base 

(opcional). Notes (opcional). Disponibilitat i accés (obligatori per als documents en 

línia; opcional per a la resta). Número normalitzat (opcional). 

-  Publicacions en sèrie (Revistes electròniques): Títol (en cursiva) [tipus de suport]. 

Edició. Lloc de publicació: Editor, data de publicació [Data de consulta] (obligatori per 

als documents en línia; opcional per a la resta). Sèrie (opcional). Notes (opcional). 

Disponibilitat i accés (obligatori per als documents en línia; opcional per a la resta). 

Número normalitzat. 

-  Articles i altres contribucions de publicacions en sèrie (Revistes electròniques): 

COGNOMS (majúscula), Nom o nom de l’entitat responsable de la contribució. Títol de 

la contribució. Títol de la revista (en cursiva) [tipus de suport]. Edició. Número del 

fascicle. Data d’actualització/ revisió [Data de consulta] (obligatori per als documents 

en línia; opcional per a la resta). Localització dins el document base. Notes (opcional). 

Disponibilitat i accés (obligatori per als documents en línia; opcional per a la resta). 

Número normalitzat. 

 

Les gràfiques, dibuixos i taules portaran les corresponents referències, indicant amb quina part 

del text estan relacionades. 

 

Els articles s’enviaran a l’adreça electrònica de la RTS: rts@tscat.cat 

 

Els articles, un cop publicats, passen a ser propietat de la RTS. 

 

Els autors/es rebran 2 exemplars en format paper del número de la revista en què s’ha 

publicat el seu treball. 


