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CiencièsdelaVisió.cat (CVC) és una publicació en obert que té per objectiu difondre

informació actualitzada i rellevant en l’àmbit de la visió en català. Tots els

interessats poden enviar articles de diferents temàtiques (optometria, lents de

contacte, cirurgia refractiva, patologia ocular, etc.) i tipus (veure el següent

apartat).

BASES PER A LA CONCESSIÓ DE BEQUES DE RECERCA

Introducció

Tipus de publicacions

- Articles d’investigació originals (2.500 paraules)

- Articles de revisió, revisions sistemàtiques i metaanàlisi (3.500 paraules)

- Casos (700 paraules)

- Comunicacions curtes: controvèrsies, articles d’opinió, imatges, etc. (700

paraules)

- Cartes al director (700 paraules)

- Editorials (per invitació) (700 paraules)



- Els documents s’enviaran en català en MS Word, font Arial, tamany 11, interlineat

1.5. 

- El remitent del document ha de ser l’autor del treball que es vol publicar.

- Si es tracta de la versió d’un projecte de recerca ja publicat anteriorment pels

autors en una altra revista, han de confirmar i deixar constància per escrit,

mitjançant una declaració responsable, en tant que retenen els  drets sobre l’article

original per poder publicar una versió modificada. 

-  S’aconsella un estil de redacció en tercera persona.

-  L’autor principal és l’únic responsable d‘haver obtingut els permisos necessaris 

 per utilitzar material i altres fonts, incloent les obtingudes a través d’internet, per a

la redacció de la publicació. Aportarà a aquest efecte una declaració responsable

conforme ha obtingut els permisos que es relacionen així com l’exoneració del

COOOC en el supòsit d’una reclamació de tercers.  

-  Fer servir mesures del sistema internacional

(http://physics.nist.gov/cuu/Units/units.html     ) 
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Consideracions

http://physics.nist.gov/cuu/Units/units.html
http://physics.nist.gov/cuu/Units/units.html


SERVICIOS DE REDES SOCIALES MÁRQUEZ

Declaració de conflictes

Declaració responsable

Explicant breument en què consisteix el document que s’envia. 

Cal incloure títol de l’article, noms dels autors i titulació, i declaració de conflictes

d’interès de tots els coautors en relació al treball publicat (si no n’hi ha, indicar

“Conflictes d’interès: cap”).

*Documents relacionats: 

BASES DE PUBLICACIÓ PER A LA REVISTA CIÈNCIESDELAVISIÓ.CAT

Cal enviar, com a mínim, dos documents: una carta dirigida a l’editor de la revista

CiènciesdelaVisió.cat i el document a publicar (a partir d’ara, manuscrit).

Addicionalment, si el manuscrit conté figures i taules caldrà enviar-les també per

separat, tal com es detalla a continuació.

La documentació es presentarà de forma prioritària en format online a través de

l’adreça de correu electrònic arantxa.comunicacio@coooc.cat. 

 

També es podrà presentar, de forma alternativa, per correu ordinari o bé de forma

presencial en la seu del COOOC (C. Comte Borrell, 179-183, Local – 08015

Barcelona).

Material a adjuntar en l’enviament

d’articles d’investigació originals o de

revisió

CARTA A L'EDITOR1.

https://www.coooc.cat/wp-content/uploads/2022/03/DECLARACIO%CC%81-RESPONSABLE-Publicacio%CC%81-Cercle-Optometria.pdf
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    2. MANUSCRIT 

S'ha d'enviar en format Word i ha d'incloure:
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1 PRIMER PÀGINA. Títol de l'article

Concís i sense abreviacions (extensió màxima de 150 caràcters sense comptar

espais). A continuació, indicar la font de finançament (beques, etc.); si no n’hi ha,

indicar “Aquesta investigació no ha rebut cap fons d’institucions públiques,

privades o d’entitats sense ànim de lucre”. Després afegir el Resum (màxim 200

paraules), que ha d’incloure els següents apartats: Introducció, Material i Mètodes,

Resultats i Discussió (indicar: nàfica i eacions) En el cas de revisions narratives, el

format del Resum és lliure. Finalment, incloure paraules clau (de 3 a 6).

2 SEGONA PÀGINA I SUCCESSIVES. Manuscrit

Amb la mateixa estructura del resum, però explicant les motivacions, mètodes,

resultats i discussió en més detall. Incloure les Figures i Taules, amb la seva

llegenda corresponent, al lloc escollit en el manuscrit. Enviar les Taules com a text

editable (per exemple, fetes amb Word), no com a imatge. 

Les Figures també s’han d’adjuntar per

separat, en format .tiff i amb un tamany

mínim de 531 (vertical) x 1328 (horitzontal)

píxels, una resolució mínima de 300 dpi,

cadascuna d’aquestes amb un pes inferior a

2 MB. 

Les Taules també s’han d’adjuntar per

separat amb la seva llegenda corresponent,

un document Word per cada Taula numerat

i titulat amb el nom que té al manuscrit. NO

enviar-la com a imatge. 

En estudis en humans, a Material i Mètodes

cal indicar que els participants van signar el

consentiment informat i, quan sigui

aplicable, que la investigació va ser

aprovada per un Comitè Ètic. 

Utilitzar un llenguatge inclusiu.

Les abreviatures s’han de definir a la seva

primera aparició en el text.

Agraïments. Al final de l’article i abans

de les referències es pot reconèixer la

col·laboració de persones que contribuït

en l’article sense arribar a ser qualificats

com coautors. Indicar el nom(s), lloc de

treball i motiu d’inclusió (revisió del text,

orientació, etc.) de les persones que

s’incloguin en aquesta secció.

Referències bibliogràfiques. Es

numeren de manera consecutiva en

l’ordre d’aparició en el text, en números

aràbics en superíndex i sense parèntesi

(per exemple: “Segons un estudi previ1,

els resultats…”). Se seguirà l’estil

Vancouver i les abreviacions de les

revistes seguiran la guia indicada a

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/nlmcatalo

g/journals. Rarament es necessiten més

de 25-30 referències a cada article.

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/nlmcatalog/journals


L’article serà revisat independentment per dos revisors per avaluar la seva idoneïtat. Els
revisors estaran emmascarats als autors i, de la mateixa manera, els autors no sabran qui són els
revisors dels seus articles. Els tres possibles resultats de la revisió seran:
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BASES DE PUBLICACIÓ PER A LA REVISTA CIÈNCIESDELAVISIÓ.CAT

Revisió de l'article

Acceptat per a la seva publicació: tots dos

revisors estan d’acord que l’article s’ajusta a les

normes de publicació.

Un document Word independent en el qual

figurin les preguntes fetes pels revisors, les

respostes dels autors i el lloc del text en què

s’han fet els canvis corresponents (si aquests

es consideren necessaris)

L’article original modificat amb “Control de

canvis”

L’article original sense “Control de canvis”

(amb tots els canvis acceptats).

Es necessita revisió: un o tots dos revisors

consideren que l’article és d’interès per al

col·lectiu però necessita una revisió per motius

metodològics, ortogràfics, etc. En aquest cas, en

la resposta als revisors cal reenviar tres

documents: 

1.

2.

3.

Refusat: tots dos revisors estan d’acord que

l’article no s’ajusta a les normes de publicació.

Motius: el tema tractat no està en l’àmbit d’interès

de la revista, hi ha biaixos severs (en la

metodologia o conflictes d’interès amb finalitats

comercials sobre el tema tractat, entre d’altres, es

promou la pseudociència, etc.) que no són

modificables en revisions successives.
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Publicació

L’article es publicarà a CiènciesdelaVisió.cat sense càrrec per als autors. 

El volum d’articles acceptats i la diversitat de la temàtica tractada determinaran la data

de publicació final de l’article.
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