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CRITERIS DE PUBLICACIÓ
REVISTA EIX
Educació i Xarxa (EIX), la revista del Col·legi de Pedagogs de Catalunya.
La revista EIX esdevé un espai de generació de pensament i coneixement pedagògic que es
construeix amb l'aportació de pedagogs/gues i psicopedagogs/gues –estudiants i titulats- tant de
l'àmbit acadèmic, investigador, com professional i d’aportacions provinents d’altres disciplines.
Es publiquen articles, conferències, ponències, els premis d’Assaig Pedagògic Frederic Company,
que convoca el COPEC, estudis i treballs originals relacionats amb la vessant teòrica i pràctica de la
professió pedagògica.
NORMES DE PUBLICACIÓ
Autor/s: Nom i Cognoms, titulació (en el cas de ser col·legiat/da, indicar el número) expertesa,
càrrec professional, adreça electrònica de contacte.
Títol: Màxim 50 caràcters.
Resum: Destacat que es posa a l’inici de l’article, màxim 150 caràcters amb espais.
Text: màxim 6 fulls, tenint en compte que es compten 5000 caràcters, amb espais, per cada full.
Subtítols: si hi ha subtítols, màxim 15 caràcters amb espais.
Destacats dins del text: destacar 2 o 3 coses del contingut, per posar com a destacat/s en el text
(màxim 75 caràcters), per exemple:

Coneixement i pensament
pedagògic generat per
pedagogs/gues i psicopedagogs/gues
Imatges: si se’n disposen, lliurar-les en format .jpg i resolució 150 ppp.
Referències bibliogràfiques: les corresponents a l’American Psicological Association (APA) o a les
Normas ISO 690 (TERMCAT).
Enviament articles: enviar la proposta d’article i les imatges, en format electrònic
a copec.secretaria@pedagogs.cat
Assumpte: Proposta de publicació Revista EIX.
Comitè de Redacció: Secretaria Tècnica del COPEC. Responsable de l’edició de la revista.
Consell Editorial: Junta de Govern del COPEC. Responsable de la revisió i valoració dels articles.
NOTA: El Col·legi de Pedagogs de Catalunya no es fa responsable del contingut dels articles.
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