NORMES PER A LA PRESENTACIÓ DE MANUSCRITS A
NODVS,
L'aperiòdic virtual de la Secció Clínica de Barcelona.
Nodvs és la revista de la Secció Clínica de Barcelona. Permet difondre en format virtual i de
lliure accés aquells treballs de recerca rellevants produïts per docents i participants de la
Secció Clínica, així com traduccions o revisions de textos i articles acadèmics que s'hagin
treballat a la Secció Clínica. Eventualment, està obert a la publicació de treballs de caràcter
científic o acadèmic d'altres institucions o de particulars, sempre sota prèvia admissió i
valoració del Comitè Editorial.
Els camps acadèmics que abasta la revista són de molt divers àmbit, incloent la psiquiatria, la
psicologia, la filosofia, la teoria de l'art, la lògica, la literatura ... i especialment la
psicoanàlisi, que és, per dir-ho, el seu eix nodal.
a) Format.
Els treballs presentats, en format Word, han de seguir el format següent:
- Títol (descriptiu, però sense ser massa extens. S'inclourà aquí el subtítol si n'hi ha).
- Context (espai en el qual el treball va ser presentat, o lloc en què el text es va treballar).
- Resum (un breu resum de les idees principals del text, entre 50 i 150 paraules).
- Paraules clau (entre 4 i 7 paraules clau que ubiquin els temes tractats en el text).
- Text (es recomana la redacció del text en impersonal, o primera persona del plural en el seu
defecte; ha de presentar-se seguint les orientacions formals següents: separació en apartats per
facilitar la lectura, lletra Times New Roman 12 o similar, alineació justificada, termes en
llengua estrangera en cursiva).
- Bibliografia (veure indicacions en el punt b a continuació).
- Notes (s'evitaran les notes automàtiques que produeixen els processadors de text tipus Word.
S'afegirà manualment el número de la nota en el text amb el format superíndex perquè figuri
lleument per sobre del text. Poden accedir al format en Word a Format / font / Efectes:
superíndex. Les notes s'inclouen al final del treball amb els seus números respectius).

b) Referències bibliogràfiques.
Llibres: s'ha de fer constar, en el següent ordre, la informació següent: Cognom de l'autor,
Inicials del nom seguides d'un punt (si n'hi ha diversos autors, ordenar-los per l'ordre que
figuri en l'obra, separats per punt i coma). (Any de publicació, primera vegada que es va
publicar i, precedit per una barra, any de l'edició consultada). Títol. Ciutat d'edició: Editorial.
Exemples:
Lacan, J. (1955-56/1984). El Seminario, libro 3, Las psicosis. Buenos Aires: Paidós.
Miller, J.-A. (2004). La experiencia de lo real en la cura psicoanalítica. Buenos Aires: Paidós.
Alemán, J.; Larriera, S. (1996). Lacan: Heidegger. Buenos Aires: Del Cifrado.

Capítols o articles de llibre: Cognom de l'autor, Inicials del nom seguides d'un punt. (Any de
publicació). Títol del capítol o article. En Títol de l'obra o compilació (afegir editors o
compiladors si n'hi ha). Ciutat d'edició: Editorial. Exemples:
Freud, S. (1920/1992). Más allá del principio del placer. En Sigmund Freud: Obras Completas, Tomo
XVIII. Buenos Aires: Amorrortu.
Jakobson, R. (1956/1967). Dos aspectos del lenguaje y dos tipos de
afásicos. En Fundamentos del lenguaje (Jakobson, R.; Halle, M.). Madrid: Ciencia Nueva.
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Articles de revista: Cognom de l'autor, Inicials del nom seguides d'un punt. (Any de
publicació). Títol de l'article. Títol de la revista, volum, número, pàgines. Exemple:
Berenguer, E. (2010). Nuestra orientación y la nueva “Carte du Pays de Tendre”. Freudiana, 58, pp.
111-121.

Articles de premsa: Cognom de l'autor, Inicials del nom seguides d'un punt. "Títol de
l'article". Títol de la revista o diari. Data de publicació. exemple:
Delclós, T. “Nace en Suiza el partido Anti-PowerPoint”. El País. 06/07/2011.

Textos obtinguts a la web, Revistes electròniques: Cognom de l'autor, Inicials del nom
seguides d'un punt. (Any de publicació, si figura). Títol de l'article o text. Títol de la revista,
volum, número, pàgines (tot això, si n'hi ha). Adreça web on es va obtenir el text. Consultat
el: posar data de consulta. Exemples:
Laurent, E. (2011). Bajo el cielo del psicoanálisis y en el litoral de los imposibles. Virtualia, 22. En:
http://virtualia.eol.org.ar/022/template.asp. Consultado el: 09/07/2011.
Brousse, M.H. Muerte y resurrección de la histérica. Psikeba. En:
http://www.psikeba.com.ar/articulos/MHBmuertehisteria.htm. Consultado el: 12/07/2011.

c) Com contactar.
Es poden enviar els treballs per email a: nodus@scb-icf.net
És possible dirigir-se personalment a qualsevol membre del comitè editorial de Nodvs.
El comitè editorial de Nodvs es reserva el dret de publicació dels treballs presentats.

