--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------AVALUADOR: Feu "Triple Clic" i anoteu el vostre nom
TÍTOL ARTICLE: Feu "Triple Clic" i anoteu el títol de l'article
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------A) Qualifiqueu la validesa científica
de l'article. (FEU “CLIC” AL QUADRE)

B) Avalueu el seu valor
C) Valoreu la seva rellevància
divulgatiu i la seva aplicabilitat. per a l'actividad física i l'esport
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1. Aquest treball presenta un nivell suficient de qualitat en l'exposició
escrita?
2. L'estil utilitzat és l'adient per a la naturalesa d'aquest estudi?
3. El nombre d'il.lustracions, quadres, gràfics, etc. és suficient per a les
necessitats d'aquest treball?
4. Presenta un nivell d'originalitat notable en l'àmbit de l'activitat física i
l'esport?
1. Es descriu de manera clara i precisa l'objectiu teòric d'estudi?
2. Queden justificades les conclusions a partir dels resultats del treball?
3. La bibliografia és adequada i suficient? Està ben expressada?
4. El resum és complet?
5. El disseny de l'estudi i el procés metodològic escollits són adequats per
assolir els objectius proposats?
6. Les afirmacions que es desprenen del desenvolupament del treball estan
avalades documentalment i/o bibliogràficament?
Només per als articles basats en estudis empírics:
1. Estan prou detallades la població d'estudi i la font de subjectes?
2. La mostra i la taxa de respostes són suficients?
3. Es defineixen adequadament les variables i els mètodes de
mesurament?
4. Es precisen suficientment totes les tècniques estadístiques emprades?
5. Són adequats els tests estadístics utilitzats?
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Es pot publicar sense cap revisió
Cal que l'autor en faci una revisió
No és publicable

EN CAS QUE ACONSELLEU UNA REVISIÓ, REDACTEU UN INFORME PER A L'AUTOR/A:
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--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Comentaris per a l’AUTOR/A

Faci un "Triple Clic" i anoti els comentaris per a l'AUTOR/A
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Faci un "Triple Clic" i anoti els comentaris per a l'EDITOR
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