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Títol de la comunicació: en anglès si el text del treball és en català; en català si el text del treball és en anglès. A un espai del primer títol, Times 12, negreta, cursiva, centrat.


Autor(s) de la comunicació: Carme PACHEGO1, Pere OLIVER2 i Francesc CARRERAS-SASTRE3 A dos espais del segon títol, Times 10, negreta, centrat.

1 Direcció dels Autors. Direcció postal completa i correu electrònic. A un espai dels autors, Times 8, alineat a l’esquerra.
2 Exemple: Dpt. Geografia, Facultat de Filosofia i Lletres, Universitat de les Illes Balears. Ctra. de Valldemossa, km 7.5. Palma (Illes Balears). jornadesmediambient2022@gmail.com


Resum: En català i amb una extensió compresa entre 150 y 200 paraules (entre 10 i 15 línies de text, aproximadament). Ha de ser el més complet i clar possible. A dos espais de les direccions dels autors, Times 10, justificat complet. Marges esquerre i dret 3 cm.
Paraules clau: màxim 5 paraules, Times 10, justificat complet.

Abstract: En anglès i amb una extensió compresa entre 150 i 200 paraules. Si el text del treball estigués en anglès, s’invertiria l’ordre dels apartats Resum / Paraules clau i Abstract / Key words, així com el format de lletra: passaria a ser normal el Abstract / Key Words, mentre que Resum / Paraules clau quedarien en cursiva. A dos espais de les paraules clau, Times 10, cursiva, justificat complet. Marges esquerre i dret 3 cm.
Key words: màxim 5 paraules, Times 10, cursiva, justificat complet.


TEXT PRINCIPAL

El Text principal començarà a dos espais de les paraules clau (o Key words). Mida de lletra Times 10 punts i espaiat interlineal senzill (1 punt). El text es distribuirà en una columna, utilitzant les opcions que per defecte inclou el programa Word o copiant el format que apareix en aquest exemple (recomanat). La longitud màxima del text (incloent-hi il·lustracions, taules, agraïments i cites bibliogràfiques) serà de 4 pàgines, i anirà justificat complet. Els marges esquerre i dret seran de 2 cm, mentre que el superior i l’inferior seran de 2,5 cm. Els noms d’espècies i gèneres aniran en cursiva; així com els llatinismes i anglicismes, incloent-hi les abreviatures (p. ex. et al., in situ).

Els paràgrafs independents aniran separats per un espai simple i la seva primera línia tindrà una sagnia esquerra de 0,5 cm.

L’estructura del text principal inclou, com a referència general, un apartat d’introducció / antecedents / marc geològic, presentació resumida de dades i resultats, discussió i conclusions. L’extensió del text principal és crítica, ja que s’ha d’adaptar a l’espai màxim permès per a la totalitat de l’article. 

El títol de cada apartat del text principal ha d’anar en MAJÚSCULES NEGRETA, sense sagnat esquerre i separat en un espai del final del paràgraf anterior.

El títol de cada subapartat del text principal ha d’anar en tipus Oració negreta, amb sagnat esquerre i no anirà separat per un espai del començament del paràgraf següent.

El títol de cada subdivisió menor del text principal ha d’anar en tipus Oració cursiva, sense sagnat esquerre i no anirà separat per un espai del començament del paràgraf següent.
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FIGURA 1. (majúscules, Times 8). Els autors inseriran el peu de figura en el lloc adequat, a un espai de la vora inferior de la figura. El tipus de lletra serà Times 8, cursiva i justificació completa sense sagnia de primera línia. (Si el peu de figura és més curt que l’amplada de la figura es justificarà al centre).


Les Figures s’han de numerar correlativament amb xifres aràbigues, mentre que les Taules es numeraran amb números romans. Atès que els treballs es publicaran en format digital, s’admeten figures i taules en color. Els autors, si així ho desitgen, poden inserta les figures i/o taules en els llocs del text principal que creen més adequats, facilitant d’aquesta forma la tasca d’edició final que s’intentarà s’ajusti el més possible a l’elecció dels autors. Si no tenen preferència de col·locació, simplement inserir les figures i/o taules en pàgines independents al final del text. Les Figures i Taules poden elaborar-se amb mides adequades per a l’ample de la pàgina (la mida màxima de caixa és de 240 x 170 mm). La mida de text inclòs en les figures i taules ha de ser el suficient perquè sigui llegible (es recomana no utilitzar mides inferiors a 8 punts). Així mateix, la qualitat de les figures que s’insereixen també ha de ser adequada per a l’adequada reproducció. Per als formats de figures admesos (TIFF i JPEG) es recomana una resolució d’uns 300 ppp.

Les figures i taules han d’estar citades al text (Fig. 1, Fig. 2,...) en cas de figures que incloguin diverses parts, s’anomenaran A, B,C,... quedant reflectit què és cadascuna al peu de figura i essent citades totes les parts al text (Fig. 1A ò Fig. 1A, B; Fig. 1A,D,...)

Sample
Dose Gy
(n)
Dose rate, GY/ka
Age Ka
M#9#
161 ± 6
10
0.60 ± 0.03
250 +/- 16
M#6#
154 ± 7
12
0.66 ± 0.02
236+/- 16
M#11#
108 ± 5
11
0.56 ± 0.02
171+/-5

TAULA I. Exemple de taula (el text del peu de Taula en Times 8, cursiva, justificació completa i sense sagnia de primera línia).

AGRAÏMENTS

Es podrà incloure algunes breus línies d’agraïments, exclusivament per a la menció dels projectes de recerca, beques o contractes que han finançat la investigació, previ a les referències bibliogràfiques. Extensió màxima de 6 línies a una columna. 

BIBLIOGRAFIA

No s’han d’incloure més de 10 referències bibliogràfiques en cada article. La cita de les referències en el text es farà de la següent manera:

Un sol autor (Wegener, 2016).
Dos autors (Hutton y Lyell, 2017).
Diversos autors (Steno et al., 2018).

Les referències dins el text s’ordenaran per ordre cronològic, de la més antiga a la més moderna. Les cites amb un o dos autors (o les de més autors amb el mateix primer autor que coincideixin en l’any es diferenciaran afegint lletres minúscules a l’any (Andreucci et al., 2009a, Andreucci et al., 2009b…).

La llista de referències bibliogràfiques anirà ordenada per ordre alfabètic i per dades, i en ella s’inclouran únicament les cites referenciades en l’article. La forma de realitzar les cites, depenent si es tracta d’articles a revistes, capítols de llibres, llibres, cartografies geològiques, informes tècnics, etc., es farà de la següent manera:
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Díaz Martínez, E. 1988. El Cretácico Inferior del sector de Jubera (norte de la Sierra de Los Cameros, La Rioja). En: II Congreso Geológico de España. Comunicaciones, 1: 67-70.
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Vicens, D. i Gràcia, F. 1998. Aspectes paleontològics i estratigràfics del Plistocè superior de Mallorca. In: Fornós, J.J. (Ed.). Aspectes geològics de les Balears (Mallorca, Menorca i Cabrera). UIB: 192-220.
Pomar, F. 2016. Arquitectura i fàcies deposicionals de la interferencia entre sedimentació al·luvial, col·luvial i eólica a les Illes Balears durant el Pleistocè superior: implicacions paleoclimàtiques. Tesis Doctoral, Universitat de les Illes Balears, 377 pp.
Bossard, M., Feranec, J. i Otahel, J. 2000. CORINE land over technical guide – Addendum 2000. European Environment Agency.
Franquesa, A. i Carreras, D. 2012. Cartografia digital de l’ocupació del territori de Menorca – Actualització 2007. Observatori Socioambiental de Menorca (OBSAM). Institut Menorquí d’Estudis (IME). http://www.obsam.cat/documents/informes/Cartografia-ocupacio-sol-2007-memoria.pdf

Cada referència tindrà una sagnia francesa de 0,5 cm i no hi ha separació d’espais entre una referència i la següent.
Els manuscrits s’han denviar per correu electrònic, a l’adreça jornadesmediambient2022@gmail.com" jornadesmediambient2022@gmail.com. Des d’aquesta adreça s’enviarà una confirmació de la recepció del treball. 


