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Processos de redacció i seguiment 

1. Títol, autors i afiliació
El títol ha de ser atractiu per captar l'atenció del lector.

Identifica els autors i ordena'ls (d'acord amb les directrius 
ètiques).

Indica a quines institucions pertanyen els autors.

Inclou l'ID d'autor (ORCID) en la signatura.

3. Introducció
Indica l'objectiu i el context del treball.

Ofereix una visió general adequada i crítica de la literatura 
relacionada.

Explica l'objectiu i els mètodes del treball.

Deixa clara la teva contribució a l'àmbit: per quina raó mereix 
ser difós el treball?

5. Resultats i discussió
Demostra la teva hipòtesi i destaca les troballes importants.

Discuteix críticament els resultats que has obtingut, 
comparant-los amb la literatura anterior, i proposa nous 
enfocaments.

9. Estil
de redacció

Claredat
Llegibilitat
Especificitat
Rigor i fermesa
Concisió
Elements visuals 
Coherència i exhaustivitat

8. Seqüència de redacció

Segueix una estratègia de redacció: des dels 
apartats principals fins a les idees detallades.

Escriu un text llegible i organitzat: la claredat és 
essencial en l'escriptura científica.

Utilitza la veu activa i evita fer servir oracions 
negatives o argot innecessari.

Defensa els teus arguments amb fermesa i rigor.

6. Conclusions
Resumeix les teves contribucions a aquest àmbit.

Proposa àmbits per a treballs futurs.

2. Resum i paraules clau
Resumeix breument l'essència del document: per què val la 
pena llegir-lo?

Tria els conceptes principals del teu treball (= paraules clau), 
fes-ho amb precisió i adaptant-los a la teva disciplina.

4. Metodologia
Descriu la hipòtesi, els mètodes i les dades FAIR proposats per 
a resoldre les preguntes de recerca.

Tingues en compte que els lectors han de ser capaços de 
reproduir el treball, i que els revisors l'han de poder 
avaluar.

10. Revisió i difusió 

Revisa amb cura el teu treball abans 
d'enviar-lo, des del seu significat fins al 
format i les referències bibliogràfiques.

Publica'l en obert i en un repositori (si 
és possible).
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7. Referències bibliogràfiques
Evita el plagi i dona credibilitat al teu treball.

Cita les obres d'altres persones amb les teves paraules, i inclou 
la cita i les referències bibliogràfiques en el text.

Utilitza un programa de gestió de referències bibliogràfiques 
(com ara Mendeley).

8. Agraïments
Les publicacions que reben finançament públic sempre han 
d'incloure el nom de l'organització que ha proporcionat la 
subvenció, com també el seu número de referència.

També cal esmentar qualsevol projecte en el qual s'hagi 
desenvolupat el treball, com també les persones que hagin fet 
contribucions significatives.
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