Estudios de Fonética Experimental

Avaluació d’experts

Estudios de Fonética Experimental sotmet els manuscrits a una revisió cega, és a dir que els
revisors i els autors romanen anònims al llarg de tot el procés. Tots els manuscrits enviats a
Estudis de Fonètica Experimental es revisen seguint el procediment que es descriu a
continuació.

Avaluació inicial
El comitè de redacció duu a terme una avaluació inicial del manuscrit. Els manuscrits que es
troben fora de l’àmbit temàtic de la revista es rebutgen. Els altres s’envien a dos experts per a la
seva revisió.
Selecció dels revisors
Els revisors s’escullen d’acord amb el seu sector d’especialització i amb el tema de l’ article.
Informes dels revisors
Els revisors han d’avaluar l’originalitat del contingut del manuscrit, el seu rigor metodològic, la
claredat de la presentació dels seus resultats, la coherència de les conclusions, i la presència de
referències bibliogràfiques adequades. Els revisors proporcionen la seva opinió a l’editor, que
és el responsable de prendre la decisió final d’acceptar o rebutjar l’article.
Durada del procés
El temps necessari per al procés de revisió depèn de les respostes dels revisors. El temps típic
és de 4 setmanes aproximadament. En el cas que els informes dels revisors no concordin, es
demana l’opinió d’un tercer revisor.
La decisió de l’editor es comunicarà a l’autor juntament amb les recomanacions dels revisors.
Després de la primera revisió, una vegada que s’hagin fet els canvis apropiats, els manuscrits es
poden tornar a presentar. A l’hora d’enviar un manuscrit revisat, els autors han d’incloure un
document que expliqui com s’han tingut en compte els suggeriments dels revisors. Els
manuscrits s’envien novament als mateixos revisors per a una avaluació addicional. El procés
es repeteix fins arribar a una decisió final.
Decisió final
Quan s’arriba a una opinió definitiva sobre un manuscrit, es comunica a l’autor la decisió final
sobre el seu article (és a dir, si s’accepta per a la seva publicació o si es rebutja).

