CRIDA TEMÀTICA
Resercle, Revista de la Societat d’Ensenyament i Recerca del Català com a
Llengua Estrangera (https://www.sercle.cat/web/resercle/), us convida a
enviar propostes temàtiques per a la secció de recerca del número 4 de la
revista (desembre, 2023), que serà monogràfica.
La data límit per a la recepció de propostes temàtiques per a la secció de recerca
del número monogràfic és el 15 de maig de 2022.
Resercle té una periodicitat anual i es publica en línia. La temàtica de la
revista és l’ensenyament i l’aprenentatge de la llengua, literatura i cultura
catalanes i de tots els factors que hi intervenen, tant des de la perspectiva dels
aprenents com des del punt de vista dels docents i dels entorns d’aprenentatge.
Resercle se centra en l’ensenyament i l’aprenentatge de la llengua i cultura
catalanes, però també es tindran en compte les contribucions sobre altres
llengües en contacte amb el català. Resercle té una clara vocació
internacional i contribueix a difondre la recerca i les experiències en didàctica
de la llengua i cultura catalanes de tots els territoris. Resercle està indexada a
RACO i a DOAJ.
Informació important:
•
•

•
•
•
•
•

La data límit per a la recepció de propostes temàtiques per al monogràfic és
el 15 de maig de 2022.
Per formalitzar la vostra proposta envieu la informació següent:
1. Nom i institució de qui fa la proposta
2. Tema del monogràfic (llargada aproximada: 300-500 mots), justificantne la rellevància i els objectius de la proposta
3. Resums dels articles de recerca del monogràfic. Es recomana que com
a màxim es proposin 5 articles d’entre 7000 i 9000 mots cadascun. Per
a la proposta cal entregar un resum de cada article (250 mots), el títol
de l’article i els noms dels autors.
Resercle fa servir un sistema d’avaluació d’experts amb doble revisió cega.
Les llengües de recepció d’articles són el català i l’anglès prioritàriament,
però també s’accepten la resta de llengües romàniques.
Resercle segueix l’estil APA en tots els documents que publica.
Envieu les vostres propostes de número temàtic a editors.re@sercle.cat.
Més informació sobre Resercle: https://www.sercle.cat/web/resercle/

