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- Gestionar rondes de revisió 
http://pkp.sfu.ca/ojs/docs/userguide/2.3.3/es/sectionEditorReviewRounds.html 

 

   

http://pkp.sfu.ca/ojs/docs/userguide/2.3.3/es/sectionEditorReviewRounds.html


 En la pantalla inicial de l’editor podem veure: 
• Trameses: Es pot veure que l’editor te una tramesa En revisió(1) 
• Números 

Selecciona un revisor 

1. Clic per veure les trameses 
‘En revisió’ 



Selecciona un revisor 

1. Clic per seleccionar l’article   

Llista de 
trameses 
en revisió 

Formulari 
de cerca 
d’articles 



Selecciona un revisor 
 

1. Clic 



Selecciona un revisor 

Llista de 
revisors 
disponibles 
per la 
revista 

1. Clic ASSIGNA per 
seleccionar un revisor 



Selecciona un revisor 
 

Un cop seleccionat el revisor, 
podem veure el llistat de revisors 
assignats a l’article (Revisor/a A, 
Revisor/a B, etc.) 

2. IMPORTANT Fins que 
no s'envia el correu electrònic de 
sol·licitud al revisor, el procés de 
selecció de revisor no es dona per 
tancat. 

1. OPCIONAL La 
configuració predeterminada 
permet al revisor posar els seus 
comentaris en un quadre de text. 
Opcionalment, el gestor de 
revista pot configurar uns 
formularis de revisió per 
l’avaluació dels articles per part 
del revisors. 

Es repeteixen aquest passos per 
seleccionar més revisors. 



Selecciona un revisor 

Fem la sol·licitud via correu 
electrònic al revisor 

1. Clic 



Selecciona un revisor 

Veiem la data en la qual hem fet la sol·licitud al 
revisor, i la data de venciment. 
 
El revisor enviarà un correu a l’editor quan 
accepti (o no) participar en el procés de revisió, i 
quan la revisió hagi acabat. 
En aquest moment, l’editor por tornar a la 
pestanya REVISIÓ on podrà veure el dictamen 
dels revisors, per finalment poder prendre una 
decisió editorial (acceptar, rebutjar, demanar 
canvis, etc.) 



 
Iniciativa Digital Politècnica: Oficina de publicacions 
 
Adreça: Campus Nord, Edifici TG (Torre Girona). C. Jordi Girona, 31 08034 Barcelona 
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Persones de contacte 
 
Fran Máñez: francisco.manez@upc.edu 
Jordi Prats: jordi.prats@upc.edu 
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