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Enllaços 

 
 
 Documentació oficial OJS (PKP | Public Knowledge Project) 
 

- Revisió 
http://pkp.sfu.ca/ojs/docs/userguide/2.3.3/es/reviewerReview.html 

 

   

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


Revisió 

1. Clic per seleccionar l’article. 

Llista de trameses actives. 
S’indica la data de 
venciment, i el número de 
ronda de revisió. 



Revisió - Pas 1 

1. Clic per sel·leccionar l’article   

1. Indicar a l’editor si farà o no la 
revisió de l’article. 



Revisió - Pas 1 
 

1. Clic 



Revisió - Pas 2 

1. Clic per 
descarregar el fitxer. 



Revisió - Pas 3 

1. Un cop revisat l’article, clic en la 
icona per indicar els comentaris de 
revisió, o complimentar el formulari 
de revisió (segons configuració de 
la revista). 



Revisió - Pas 3 
Opció formulari predeterminat  

1. Clic 



Revisió - Pas 4 

En el pas 4, 
opcionalment, es pot 
pujar un nou arxiu, per 
exemple si s’han fet 
canvis o comentaris en 
el fitxer original. 

1. Clic per seleccionar l’arxiu. 

2. IMPORTANT Clic en 
“Penja” per pujar l’article adjunt. 



Revisió - Pas 5 

1. Seleccionar la recomanació per 
a l’editor. 
 
IMPORTANT: Aquesta opció no 
està disponible si no s’ha omplert el 
formulari del pas 3 o s’ha adjuntat 
un fitxer en el pas 4. 

2. Clic 



Revisió  

1. Clic 



Revisió  

El revisor ja no te aquest article com 
pendent de revisió.  
 
L’editor rep un correu electrònic informant 
que la revisió de l’article està completa, per 
tant, accedirà al seu espai personal per 
continuar amb el flux de treball. 



 
Iniciativa Digital Politècnica: Oficina de publicacions 
 
Adreça: Campus Nord, Edifici TG (Torre Girona). C. Jordi Girona, 31 08034 Barcelona 
Telèfon: 93 401 58 85 
Fax: 93 405 41 01 
Mail: info.idp@upc.edu 
 
Persones de contacte 
 
Fran Máñez: francisco.manez@upc.edu 
Jordi Prats: jordi.prats@upc.edu 
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