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■ REVISIÓN CRÍTICA: marque en cada apartado a opción ou opcións pertinentes. 
 

1. Oportunidade da publicación Suple unha lagoa científica
Importante para a divulgación do coñecemento
Importante para a formación profesional e/ou a 
actividade empresarial
Tema de actualidade
Sen interese

2. Público receptor Especialistas na materia
Profesionais
Universitarios da área
Universitarios en xeral
Público en xeral

3. Metodoloxía Anticuada
Habitual
Innovadora
Confusión metodolóxica

4. Bibliografía Actualizada
Incompleta
Anticuada
Deficiente

5. Material gráfico Axeitado
Insuficiente
Excesivo
Problemas de selección dos tipos de gráfico
Problemas de lexibilidade/interpretación
Problemas de aspecto ou aparencia



■ AVALIACIÓN OBXECTIVA: evalúe cada apartado nunha escala de 1 (mínimo) a 10 (máximo)

6. Características xerais

    Adecuación do título ao contido

    Definición precisa dos obxectivos

    Expresión clara das conclusións

    Resultados do traballo

7. Presentación

    Adecuación da extensión

    Facilidade de lectura

    Concisión e clareza

    Corrección gramatical

    Uso correcto da terminoloxía 
    técnico-científica

8. Tratamento

    Uso de fontes primarias

    Organización dos contidos

    Referencias bibliográficas

    Estilo

9. Contribucións

    Orixinalidade

    Precisión dos datos

    Rigor na argumentación

    Validez das conclusións

    Importancia da contribución



■ RECOMENDACIÓNS XERAIS: marque a opción ou opcións pertinentes

10. Aspectos que aconsella modificar

Especificar modelos, métodos e teorías utilizados
Especificar resultados e conclusións
Desenvolver e ampliar apartados, capítulos, argumentacións, citas
Reducir apartados, capítulos, argumentacións, citas
Mellorar as referencias bibliográficas
Revisar datos e fontes
Revisar traducións
Publicar sen modificacións
Outro

  
■ OBSERVACIÓNS ESPECÍFICAS E VALORACIÓN XERAL: pode recollelas aquí ou nunha 
    folla á parte. Non se consideran confidenciais e achegaránselle/s ao autor ou autores.

  
  
■ INFORME CONFIDENCIAL 
   Debe elaboralo nunha folla á parte.    
   É opcional e non se lle/s achegarán ao autor ou autores.
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