NORMES PER ALS AUTORS
La Revista AFIN és una publicació digital de periodicitat mensual de difusió de resultats
d’investigació, dirigida a un públic ampli d’aproximadament 22.000 subscriptors i 40.000
persones que l’han consultat i descarregat del Dipòsit Digital de la Biblioteca de la Universitat
Autònoma de Barcelona en els seus 8 anys d’existència. Entre el públic lector, podem trobar
professionals i membres d’associacions, així com grups d’investigació de parla hispana,
anglesa i catalana.
Aquesta publicació analitza i difon els resultats d’investigacions vinculades a decisions,
processos i activitats relacionades amb temes de sexe i gènere; sistemes de família, parentiu i
cura; reproducció humana i (in)fertilitat -TRA, adopció, subrogació, ‘donació’ de gàmetes i
embrions; preservació de fertilitat; embaràs i naixement-; desigs, polítiques, drets, justícia i
governança reproductiva, diagnòstics i tecnologies genètiques; memòria, secret i anonimat;
bebès i nens desapareguts i robats; infància, adolescència i joventuts diverses; parentalitats,
criança i vida familiar; relacions socials; cossos, discapacitats i mort.
Cada número s’organitza al voltant d’un text central complementat amb altres seccions
relacionades temàticament. Aquestes diferents seccions es consideren una oportunitat per
establir una comunicació més interactiva entre qui escriu el text central i l’audiència, així com
per oferir fonts variades i originals on trobar més informació sobre el tema.
Text central
El text central haurà de tenir una extensió mínima de 2100 i màxima de 4200 paraules
organitzat en subtítols que facilitin la lectura. Pel que fa al seu contingut, haurà de ser un text
rigorós, coherent i divulgatiu, escrit en un llenguatge comprensible per a un públic ampli. Per
aquesta raó, el text no inclourà referències - que poden ser proporcionades com a
recomanacions per llegir- ni tampoc inclourà notes a peu de pàgina ni al final.
Imatges
A fi efecte d’il·lustrar visualment el text central, els qui realitzin el text central poden
proporcionar entre 8 i 10 imatges, els drets d’autor dels quals hauran de ser acreditats
mitjançant un consentiment. En cas que l’autor o autors no disposin d’imatges, l’equip editorial
d’AFIN s’encarregarà de gestionar tot aquest procés.
Seccions
A més del text central, la Revista AFIN consta de les següents seccions:
Per llegir i per veure: Aquesta secció inclou recomanacions de 2 a 4 lectures (llibres, articles,
etc.) i de 2 a 4 materials audiovisuals (pel·lícules, documentals, sèries, etc.) complementaris al
text central perquè qui tingui interès en el tema hi pugui accedir si ho desitja, a fi de aprofundir
en el tema desenvolupat en el número.
Links d’interès (opcional): Aquesta secció inclou el suggeriment de 3 o 4 enllaços de llocs web
vinculats estretament amb la temàtica del text central.
Sobre l’autor/els autors: Aquesta secció proporciona una ressenya d’un màxim de 250 paraules
per cadascuna de les persones que escriuen el text central i les que aporten les imatges.
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