
RTS - Revista de Treball Social 
Pauta per a la valoració d’articles 

 

Data de revisió       Identificador (Inicials del/de la revisor/a)       

 

Títol de l’article       

Secció a la qual es presenta --------------------- 

Nombre de paraules 
del resum (màxim 250) 

      Nombre de paraules del cos de l’article: 
“Estudis. A fons” (entre 6.000-10.000) 

      

  Nombre de paraules del cos de l’article: 
“Praxis” (entre 4.000-6.000): 

      

Aplicació de les normes APA:  SÍ    NO   

 

Nota: a l’autor/a de l’article només se li retornaran les consideracions recollides en aquest 
document. No cal adjuntar el text de l’article revisat amb notes o comentaris, en cas d’adjuntar-ho 
els comentaris han de ser anònims i això no eximeix d’enviar aquest formulari complimentat. 

 

1. ESTRUCTURA DE L’ARTICLE 

Comú en totes les seccions 

El títol és clar i reflecteix el contingut?  SÍ     NO 

Resum en català o castellà?  SÍ     NO 

Resum en anglès?  SÍ     NO 

Paraules clau en català o castellà (màxim 5)?  SÍ     NO 

Paraules clau en anglès?  SÍ     NO 

 

1.1. Si es tracta d’un article d’investigació empírica, presenta l’estructura mínima? 

Introducció  SÍ    NO Metodologia  SÍ    NO 

Resultats i/o 
discussió/anàlisi 

 SÍ    NO Conclusions  SÍ    NO 

Referències 
bibliogràfiques 

 SÍ    NO 
 

 

 

1.2. Si es tracta d’un article de desenvolupament teòric, presenta l’estructura mínima? 

Introducció  SÍ    NO 

Desenvolupament del 
tema amb 
fonamentació teòrica 
documental adequada 

 SÍ    NO 

Conclusions/Discussió 
crítica 

 SÍ    NO 
Referències 
bibliogràfiques 

 SÍ    NO 

 



1.3. Si es tracta de la presentació d’una experiència pràctica, presenta l’estructura mínima? 

Introducció  SÍ    NO 
Contextualització 
teòrica i/o normativa 

 SÍ    NO 

Metodologia de la 
intervenció presentada 

 SÍ    NO 
Desenvolupament de 
l’experiència 

 SÍ    NO 

Conclusions  SÍ    NO 
Referències 
bibliogràfiques 

 SÍ    NO 

 

Justificació de la valoració de l’apartat “Estructura de l’article”* 

      

 

2. CONTINGUT 

S’identifica clarament l’objectiu del treball?  SÍ      NO 

S’ajusta a la temàtica tractada?  SÍ      NO 

Fa aportacions interessants per al treball social des del punt de vista de la 
temàtica o de la forma en què es tracta el tema? 

 SÍ      NO 

El contingut es desenvolupa amb profunditat suficient?  SÍ      NO 

L’extensió de l’article és adequada per al desenvolupament del tema 
tractat? 

 SÍ      NO 

En cas que es presentin taules o figures, amplien o clarifiquen aspectes 
rellevants? 

 SÍ      NO 

El contingut de cada apartat es correspon amb el seu títol?  SÍ      NO 

Les conclusions són coherents amb l’objectiu de l’article?  SÍ      NO 

 

Justificació de la valoració de l’apartat “Contingut”* 

      

 

3. METODOLOGIA  

Només per a articles d’investigació científica 

La metodologia utilitzada s’adequa a l’objectiu?  SÍ      NO 

Es duu a terme una fonamentació teòrica de la metodologia?  SÍ      NO 

Es descriuen els aspectes clau del disseny metodològic?  SÍ      NO 

La recollida d’informació és rigorosa?  SÍ      NO 

L’explotació de les dades recollides és correcta?  SÍ      NO 

Es fa esment als principis ètics?  SÍ      NO 

  



Justificació de la valoració de l’apartat “Metodologia”* 

      

 

4. ESTIL 

Es fa servir un estil entenedor?  SÍ      NO 

Es presenta un article amb un nivell conceptual adequat?  SÍ      NO 

Es desenvolupen les abreviatures la primera vegada que apareixen al text?  SÍ      NO 

 

Justificació de la valoració de l’apartat “Estil”* 

      

 

5. REFERÈNCIES BIBLIOGRÀFIQUES 

Es fa servir l’última edició de les normes APA?  SÍ      NO 

Totes les cites utilitzades en el text tenen l’autoria referenciada?  SÍ      NO 

S’han inclòs les referències de totes les cites que apareixen al text a 
l’apartat  final de l’article? 

 SÍ      NO 

Totes les referències bibliogràfiques relacionades al final de l’article es 
corresponen amb cites incloses al text? 

 SÍ      NO 

Utilitza referències bibliogràfiques vinculades al treball social?  SÍ      NO 

 

6. RESULTAT DE L’AVALUACIÓ 

 Publicar (S’ha de publicar com està o fent-hi les modificacions mínimes que s’indiquen en la 
revisió.) 

 Reavaluar (S’ha de tornar a l’autor amb les indicacions consegüents perquè reelabori l’article.) 

 No publicar (L’article no es pot publicar.) 

 

Justificació de la valoració de l’apartat “Avaluació”* 

      

 

7. PUNTUACIÓ GLOBAL DE L’ARTICLE 

 1            2            3            4            5 

 

8. ALTRES COMENTARIS PER A LA REVISIÓ DEL TEXT* 

Concretar suggeriments, millores o modificacions necessàries perquè es pugui publicar l’article 

      

 

*Aquests comentaris seran enviats a l’autor/a com a recomanacions de modificacions a realitzar. 


