
Com escriure un 
article científic 

(Basat en el mètode 
desenvolupat per Tim Albert) 

 

 

Oferit a: professorat que imparteix 
docència en l'EU. d'Infermeria de la 
Universitat d'Alacant. 
 
Audiència: escriptors científics sense 
experiència que han d'afrontar els seus 
primers articles, o qualsevol investigador/a 
que necessite optimitzar la forma d'abordar 
la seua preparació. 
 
Objectiu: fer més assequible l'elaboració 
d'articles d'investigació original utilitzant un 
sistema “pas a pas”. Al final del curs, els 
assistents al curs seran capaç redactar un 
primer esborrany d'un article en un parell 
de setmanes[1]. Enfront de mètodes 
basats en l'anàlisi de l'estructura i format 
de l'article, este mètode tracta de fer que 
els escriptors reflexionen sobre les seues 
pròpies motivacions per a publicar, utilitzen 
criteris (més enllà del factor d'impacte) per 
a l'elecció de la revista objectiu, coneguen 
algunes tècniques per a organitzar la 
idees, i entenguen la macro i la 
microestructura d'un article, amb la vista 
sempre posada en la revista científica 
objectiu. 

 

 

 

 

 Escola Universitària d’Infermeria 
Universitat d’Alacant 

 
INSCRIPCIONS: 
Nº de places: 10 
Inscripció gratuïta. 
El professorat interessat haurà de sol·licitar la 
inscripció omplint un formulari en el termini establit, 
disponible en la pàgina web de l'Escola 
http://eue.ua.es 
En el cas que hi haja més sol·licituds que places, el 
professorat serà seleccionat per orde d'inscripció en 
el formulari. 
 

 

 
 

13 d’octubre de 2010 
Lloc: Sala Multiusos 2 de 

l’Escola Universitària d’Infermeria 
Universitat d’Alacant 



 

 
Com escriure un artícle científic (basat en el métode desenvolupat per Tim Albert) 

 
 

 

 
 
 
 
Jesús Hernández Esteban. Llicenciat en 
Ciències Biològiques (1993). Doctorat en Salut 
Pública i Epidemiologia (2003). Actualment 
treballa com a professor contractat doctor en el 
Departament de Medicina Preventiva i Salut 
Pública de la Universitat Rei Joan Carles,  
Alcorcón, Madrid. Activitat docent: Introducció a 
la bioestadística. Epidemiologia bàsica i  
Intermèdia. 
Busca i gestió de la informació científica per a 
l'escriptura de la tesi. Camp d'investigació: 
Epidemiologia cardiovascular: Factors de risc 
emergents: Relació entre inflamació i càrrega 
infecciosa en la cardiopatia isquémica. 
 

  
Programa 
 
 
 
 
9:00 Presentació: Professors i assistents. Curs. 
 
9:15 Problemes associats a l'escriptura 

d'articles i la seua publicació. 
 
9:45 Café 
 
10:00 Comprendre el joc de la publicació: 

Introducció, aplicant un model utilitzat per 
escriptors professionals. 

 
10:45 Comprendre el jugador: Redactar plans 

d'acció personal que asseguren que els 
participants començaran a escriure. 

 
11:30 Redacció del Resum: Assegurar la claredat 

de pensament després de pensar en cinc 
qüestions preliminars. 

 
12:15 Organitzar la informació: Processant 

l'embolic d'informació usant tempestat 
d'idees i mapes conceptuals. 

 
13:00 Menjar 

 
 
 

  

 
 
 
 
 
 
 
14:00 Escriure un pla (o quatre): Entendre 

els requisits per a cada una de les 
quatre principals seccions d'un article 
científic, i construcció d'un pla per a 
cada u. 

 
14:45 Escriure l'article: Reduint el bloqueig de 

l'escriptor, estalviant temps i 
maximitzant la creativitat.  

 
15:30 Café 
 
15:45 Les Etapes finals: Reescriptura, afegir 

els extres, usant revisors interns, 
enviament de l'article. 

 
16:30 El procés editorial: Que esperar quan 

s'està esperant. Gestió de la resposta 
dels editors. 

 
17:15 Preguntes, avaluació, plans d'acció 

personal. 
 
17:45 Tancament 

 



Com escriure un 
article científic 

(Basat en el mètode 
desenvolupat per Tim Albert) 

 
 
 

Oferit a: estudiants del programa de 
Posgrau en Ciències de la Salut (Màster en 
Ciències de la Infermeria i Doctorat). 
 
Audiència: escriptors científics sense 
experiència que han d'afrontar els seus 
primers articles, o qualsevol investigador/a 
que necessite optimitzar la forma d'abordar 
la seua preparació. 
 
Objectiu: fer més assequible l'elaboració 
d'articles d'investigació original utilitzant un 
sistema “pas a pas”. Al final del curs, els 
assistents al curs seran capaç redactar un 
primer esborrany d'un article en un parell 
de setmanes[1]. Enfront de mètodes 
basats en l'anàlisi de l'estructura i format 
de l'article, este mètode tracta de fer que 
els escriptors reflexionen sobre les seues 
pròpies motivacions per a publicar, utilitzen 
criteris (més enllà del factor d'impacte) per 
a l'elecció de la revista objectiu, coneguen 
algunes tècniques per a organitzar la 
idees, i entenguen la macro i la 
microestructura d'un article, amb la vista 
sempre posada en la revista científica 
objectiu. 

 

 

 

 

 Escola Universitària d’Infermeria 
Universitat d’Alacant 

 
INSCRIPCIONS: 
Nº de places: 10 
Inscripció gratuïta. 
L’estudiant interessat haurà de sol·licitar la inscripció 
omplint un formulari en el termini establit, disponible 
en la pàgina web de l'Escola http://eue.ua.es 
En el cas que hi haja més sol·licituds que places, 
l’estudiant serà seleccionat per orde d'inscripció en el 
formulari. 
 

 

 
 

14 d’octubre de 2010 
Lloc: Sala Multiusos 2 de 

L’Escola Universitària d’Infermeria 
Universitat d’Alacant 

 
 



 

 
Com escriure un artícle científic (basat en el métode desenvolupat per Tim Albert) 

 
 
 

 
 
 
 
Jesús Hernández Esteban. Llicenciat en 
Ciències Biològiques (1993). Doctorat en Salut 
Pública i Epidemiologia (2003). Actualment 
treballa com a professor contractat doctor en el 
Departament de Medicina Preventiva i Salut 
Pública de la Universitat Rei Joan Carles,  
Alcorcón, Madrid. Activitat docent: Introducció a la 
bioestadística. Epidemiologia bàsica i  Intermèdia. 
Busca i gestió de la informació científica per a 
l'escriptura de la tesi. Camp d'investigació: 
Epidemiologia cardiovascular: Factors de risc 
emergents: Relació entre inflamació i càrrega 
infecciosa en la cardiopatia isquémica. 
. 
 

  
Programa 
 
 
 
 
9:00 Presentació: Estudiants i assistents. Curs. 
 
9:15 Problemes associats a l'escriptura d'articles 

i la seua publicació. 
 
9:45 Café 
 
10:00 Comprendre el joc de la publicació: 

Introducció, aplicant un model utilitzat per 
escriptors professionals. 

 
10:45 Comprendre el jugador: Redactar plans 

d'acció personal que asseguren que els 
participants començaran a escriure. 

 
11:30 Redacció del Resum: Assegurar la claredat 

de pensament després de pensar en cinc 
qüestions preliminars. 

 
12:15 Organitzar la informació: Processant 

l'embolic d'informació usant tempestat 
d'idees i mapes conceptuals. 

 
13:00 Menjar 
 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
14:00 Escriure un pla (o quatre): Entendre els 

requisits per a cada una de les quatre 
principals seccions d'un article científic, 
i construcció d'un pla per a cada u. 

 
14:45 Escriure l'article: Reduint el bloqueig de 

l'escriptor, estalviant temps i 
maximitzant la creativitat.  

 
15:30 Café 
 
15:45 Les Etapes finals: Reescriptura, afegir 

els extres, usant revisors interns, 
enviament de l'article. 

 
16:30 El procés editorial: Que esperar quan 

s'està esperant. Gestió de la resposta 
dels editors. 

 
17:15 Preguntes, avaluació, plans d'acció 

personal. 
 
17:45 Tancament 

 

 


