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Aspectes Criteris No es publicaran 
Aspectes ètics L'article conté plagis, autoplagis exagerats, etc.  

 L'article conté difamacions, insults, 
incompatibilitats, etc. 

 

 L'article no cita les fonts de les dades, de les 
imatges i dels gràfics publicats. L'autor de l'article 
no posseeix els drets d'autor ni té els permisos 
necessaris. 

 

 L'article està basat en experiments il·legals (ex. 
Participants sense consentiment informat) 

 

Aspectes sintàctics i semàntics Hi ha faltes reiterades i sistemàtiques d'ortografia Treballs amb faltes reiterades d'ortografia 

 És reiterada i sistemàtica la construcció de frases 
sintàcticament incorrectes 

Treballs amb frases sintàcticament incorrectes 

 L'article està mal escrit i no s'entén bé S'admetran els treballs si els autors/es admeten 
una correcció 

Aspectes formals L'article té menys de 700 paraules (sense comptar 
el títol, el resum, les paraules clau i la bibliografia) 

Treballs amb menys de 700 paraules 

 L'article no cita cap tipus de font, referències 
bibliogràfiques, orals, audiovisuals, o les que cita 
són irrellevants 

Treballs que no citen cap font o que citen molt 
poques i irrellevants 

 L'article cita fonts rellevants, però molt antigues. 
És a dir, la bibliografia no està actualitzada amb 
els últims avanços en el tema que es tracte en 
l'article 
 

Treballs que continguen només bibliografia que 
puga estar obsoleta 

 L'article no té títol, paraules clau i resum en  i/o 
valencià 

Els articles seleccionats només es processaran en 
la plataforma quan els autors/ess envien el resum 
i les paraules clau en castellà/valencià 
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Aspectes de contingut L'article no comença amb una exposició del 
problema a tractar i no finalitza amb unes 
conclusions 

Treballs que, fins i tot sent divulgatius, no 
exposen el problema a tractar i no finalitzen amb 
unes conclusions 

 L'article es basa en dades estadístiques però la 
mostra no és significativa per a cap mena d'estudi 

 

 Es valoraran molt positivament les propostes i/o 
enfocaments innovadors, adequadament 
justificats 

 

Document perfecte - No té faltes d'ortografia 
- No té frases mal construïdes 
- Comunica bé 
-  Té resum i paraules clau en castellà i/o 

valencià 
- Cita fonts rellevants i actuals 
- Cites en el format adequat (només 

s'admetran normes homologades de 
citació) 

-  Comença exposant el problema a tractar 
i finalitza amb unes conclusions 

- Exposa objectius i abast, i/o planteja 
metodologies, reflexions innovadores i/o 
intel·lectualment estimulants 

- Si l'article es basa en dades estadístiques, 
la mostra sobre la qual es base aquest 
estudi ha de ser significativa 

 


