Normes per a la Presentació de Treballs
1. La Revista de Psicoteràpia Psicoanalítica de l'Associació Catalana de Psicoteràpia
Psicoanalítica publicarà articles que tinguin una relació, més o menys estreta, amb la
psicoteràpia psicoanalítica en qualsevol de les seves vessants i aplicacions.

2. Els treballs hauran de ser inèdits.

3. S'enviaran quatre còpies del treball a la seu de l'ACPP. : Plaça de la Bonanova, 11
Entresòl 2ª - 08022 BARCELONA. S'indicarà en el sobre que la tramesa es fa a la
Revista de l'ACPP. En el primer full del treball hi constaran el títol del treball, el/s
nom/s del/s autor/s, la seva adreça i telèfon. Si s'escau hi fareu constar el departament,
servei, centre o universitat on s'hagi elaborat el treball. Aquestes normes són d'aplicació
per a totes les còpies que cal enviar.

4. Tots els treballs rebuts seran sotmesos a la lectura de, com a mínim, tres o quatre
membres del Consell de Redacció. La seva acceptació o no per a la publicació dependrà
dels informes dels membres d'aquest Consell i serà decisió última de la Comissió de
Publicacions de l'ACPP. En el cas que s'estimés convenient fer alguna modificació en el
treball de cara a la seva publicació, la Comissió de Publicacions de l'ACPP ho farà saber
al primer autor del treball. S'observarà la més estricta privacitat en tot el procés de
revisió i selecció de treballs. La Comissió de Publicacions es reserva el dret de
sol·licitar articles a autors que es considerin de reconegut prestigi o sobre temes que
siguin d'interès per a la revista.

5. En igualtat de condicions pel que fa a la qualitat dels treballs (és a dir treballs que
hagin estat informats positivament pel Consell de Redacció) la Comissió de
Publicacions donarà prioritat de publicació als treballs presentats per membres de
l'A.C.P.P.

6. Els treballs es presentaran escrits amb ordinador, a doble espai i en fulls DIN A-4,
utilitzant una sola cara del full. Cal el lliurament d'un disquet d'ordinador amb el text
escrit en qualsevol processador de textos.

7. Els treballs s'acompanyaran de resums en català, castellà i anglès, d'un màxim de 200
paraules.

8. Les referències bibliogràfiques s'ajustaran a les normes de l'American Psychological
Association (APA). Totes les referències citades en el text han d'aparèixer en la
bibliografia i viceversa. La Comissió de Publicacions s'ofereix per assessorar a aquell/s
autor/s -membres de l'ACPP- que ho sol·licitin en els aspectes formals pel que fa a la
presentació de treballs).

9. L'ACPP, la Comissió de Publicacions de l'ACPP i el Consell de Redacció NO es fan
responsables dels punts de vista i afirmacions del/s autor/s en els seus treballs originals.

