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1. Creació de la revista 

1.1. Com s’obté l’ISSN? 

Es demana gratuïtament a la Biblioteca de Catalunya, es pot fer via online emplenant el 

següent formulari: http://www.bnc.cat/Professionals/Gestio-de-l-ISSN/Sol-licitud-d-ISSN-

International-Standard-Serial-Number-per-a-publicacions-periodiques-editades-a-Catalunya 

 

1.2. Cal disposar de número de Dipòsit Legal DL per sol·licitar l’ISSN? 

Per a les publicacions electròniques no és obligatori el número de Dipòsit Legal (sí que ho és 

per a les publicacions impreses). 

 

1.3. Canvis en el nom. Com afecta a l’ISSN? 

Arran d’una consulta feta a Gestió ISSN [issn@bnc.cat], la resposta que van donar va ser que 

l’ISSN va lligat al títol propi. Per exemple si la revista 452ºF. Revista de Teoria de la 

Literatura i Literatura Comparada vol canviar el subtítol (Revista de Teoria de la Literatura i 

Literatura Comparada), no afecta a l’ISSN perquè la frase es considera informació 

complementària del títol (452ºF). És a dir, només s’han de considerar els canvis en el títol propi 

per determinar si cal un nou ISSN. 

 

2. Procés d’edició 

2.1. Com es crea un número? 

Entrar com a Editor > Crea un número 

El més recomanable és crear el número abans de pujar els articles. La informació s’ha 

d’introduir en els idiomes en que estigui la revista. Això es fa canviant la llengua del formulari i 

fent clic a “Tramet” abans d’introduir les dades en cada idioma. 

No cal pujar el sumari, es crea automàticament pujant els articles. 

 

2.2. Com es pugen articles a un número sense seguir el procés d’edició 

(QuickSubmit)? 

Entrar com a Editor > Tramet un article (QuickSubmit) 

• Seleccionem idioma 

• Afegir a un número existent 

• Seleccionem la secció 

• Fitxer de la tramesa > Tria un fitxer > Carrega 

• Afegim autor, correu (si no tenim correu de l’autor podem posar un correu comodí, com el 

genèric de la revista per exemple) 

• Omplim la resta d’apartats (només són obligatoris els que tenen *)  

• Desa i continua 

• Tornem al QuickSubmit i fem el mateix amb la resta d’articles 

• Anem a Àrea personal > Editor > Propers números o anteriors  apareixen els articles 

penjats i es poden editar 

http://www.bnc.cat/Professionals/Gestio-de-l-ISSN/Sol-licitud-d-ISSN-International-Standard-Serial-Number-per-a-publicacions-periodiques-editades-a-Catalunya
http://www.bnc.cat/Professionals/Gestio-de-l-ISSN/Sol-licitud-d-ISSN-International-Standard-Serial-Number-per-a-publicacions-periodiques-editades-a-Catalunya


 

 5 

CRAI Unitat de Projectes  Preguntes freqüents sobre RCUB – Febrer 2020  

 

• Si hem fet els articles en castellà i ara volem pujar-los en anglès: Editor > Propers números 

o anteriors > triem número > clic al títol > Edita les metadades > seleccionem anglès, fem 

clic a “Tramet” i omplim les dades  

 

2.3. Com es publica un número? 

Edició simple (vía QuickSubmit): 

 Prèviament haurem creat el número (pregunta 2.1) i pujat els articles (pregunta 2.2) 

 Propers números > número X > publica el número 

Des de la pàgina inicial de l'editor, a l’apartat “Números” podeu "Notificar als usuaris" la 

publicació i incloure el sumari al missatge. 

 

Edició amb el procés d’edició habitual: 

 Editor > Crea el número 

 Després, anar a Editor > Trameses > En edició. S’ha d’accedir a cada article que es vulgui i 

a l'apartat Planificació, triar el nou número > Enregistra 

 Quan hàgiu pujat tots els articles, podeu triar "Previsualització del número" i si està tot 

correcte, ja podeu publicar: Editor > Propers números > Publica el número 

 I avisar als vostres usuaris registrats: Editor > Notifica als usuaris 

 

2.4. Després de fer QuickSubmit puc fer correcció de proves? 

L’etapa de correcció de proves té l’objectiu de detectar errors ortogràfics, gramaticals i de 

formatació a les galerades. En aquesta etapa ja no es permet fer canvis importants sense 

consultar-los abans amb l’editor/a de secció. Una vegada a la pàgina de maquetació, feu clic a 

“Visualitza la prova” per veure els fitxers en format HTML, PDF, etc, utilitzats per a la publicació 

d’aquest element. 

Podem enviar un missatge a l’autor per tal que ho revisi des de Correcció de proves > Autor > 

Sol·licitud.  

L’autor, seleccionant el núvol que es troba entre "Comentaris de maquetació" i "Sense 

comentaris", pot fer les correccions i un cop ha enviat els comentaris, els editors/correctors 

veuen els canvis proposats. Entenem que aquest pas no és imprescindible. Pot ser que el 

corrector detecti i faci els canvis. Tant en un cas com en l’altre, el corrector fa clic a “Inicia” i 

quan ha fet els canvis a Maquetació tria “Completa”. I el mateix faria el maquetista. Marcar-ho 

només serveix per tenir constància de les dates d’inici i finalització de la correcció i de la 

maquetació definitiva. 
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2.5. Vull que els articles d’un número especial quedin identificats. Això és possible? 

Hem investigat com ho fan altres editors i hem trobat dues solucions: crear una secció de la 

revista per a un número especial o per a tots, en funció del nombre de números especials que 

feu. 

1.  Crear la secció "Número especial" des d’Administrador de la revista > Seccions de la 

revista > Crea una secció. 

Marqueu:   

 “Omet el títol d’aquesta secció del sumari dels números” 

 “Omet aquesta secció de «Sobre a la revista»” 

Quan l'autor enviï l'article, per al Número especial haurà de triar aquesta secció (Número 

especial). Aquesta secció es mantindrà, així els autors podran triar-la en un futur. L’únic 

inconvenient és si coincideixen a la vegada el procés d’edició de més d’un número especial, 

ja que barrejarien els articles. En aquest cas és millor l’opció 2. 

 

2. Crear la secció “Número especial (seguit del títol)” seguint el mateix procediment 

anterior. L'autor veu més clar per a quin número envia l'article. Quan editeu el número 

reassigneu els articles a la secció "Articles" i després suprimiu la secció "Número especial 

(seguit del títol)", de forma que ja cap autor pugui assignar cap tramesa a aquest número. 

Tornaríeu a crear la secció per al proper número especial. 

 

2.6. Com afegir número de pàgines al sumari? 

Cal anar a Editor > Configuració > 4. Administració > 4.3 Identificació dels continguts de la 

revista i seleccionar: “Els números de pàgina per als elements es calcularan i s’introduiran al 

sumari de manera manual (p. ex. pàg. 13-26)”. 

 

2.7. Es poden embargar números de la revista? 

Sí, aquesta opció ens permetrà controlar l’accés a un número (o números) determinats d’una 

revista durant un temps concret. El cas més freqüent són revistes d’accés obert però que 

sempre tenen embargat l’últim número. Per saber més sobre com s’activa aquesta opció 

contacteu amb revistesub@ub.edu 

 

2.8. Vull notificar als lectors que s’ha publicat un nou número. En quina llengua ho 

rebran? 

Encara que tingueu la revista configurada en diverses llengües i que l’usuari tingui escollida una 

o més llengües de treball al seu perfil, el missatge s’envia en la llengua que tria l’editor. Per 

solucionar-ho es pot modificar el missatge afegint el text en diverses llengües. 

 

mailto:revistesub@ub.edu
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2.9. L’editor o administrador de la revista vol rebre un missatge quan un autor envia 

una nova tramesa. Com es fa? 

Cal configurar-ho a: Administració de la revista > Configuració > 3. Trameses > 3.6 Notificació 

de la tramesa de l’autor/a.  

Podeu seleccionar una de les opcions o les dues: 

 
Envia’n una còpia al contacte principal de la revista, identificat en el pas 1 de la 

configuració. 

 
Envia’n una còpia a aquesta adreça electrònica: 

Correu electrònic     

 

2.10. Els autors han d’enviar molts fitxers addicionals i el procés es fa feixuc. Què es 

pot fer? 

Una solució podria ser modificar les “Directrius per a autors” per tal que adjuntin en un sol PDF 

els fitxers addicionals. Si a vosaltres us va bé, trobem que pot ser una solució pràctica, tant per 

a l'autor com per a revisors, editors i la resta. 

Una altra opció podria ser afegir una breu explicació de com adjuntar els fitxers (un cop 

carregada la tramesa i després d'introduir les metadades és quan s'envien els fitxers 

addicionals, d'un en un: penja un fitxer > introdueix les metadades > desa i continua > penjar 

el següent fitxer). 

 

2.11. És possible que l’autor modifiqui l’article que ja ha enviat, el qual ja està 

assignat a uns editors, però encara no a revisors? 

Com que l'autor ja no pot substituir el fitxer (quan entra al seu espai, veu que l’article està en 

revisió i no apareix casella per substituir el fitxer), la millor opció és que us enviï 

excepcionalment el fitxer per correu i vosaltres, com a editors, des de l'apartat Revisió > 

Tramesa, pugeu la nova versió. Això o anul·lar la tramesa i tornar a fer l'enviament. 

 

2.12. Un article apareix sempre com tramesa “no assignada”. Què pot haver passat? 

A vegades passa perquè no s’ha associat cap document PDF a una tramesa en el moment de 

fer un “QuickSubmit” (s’entren les dades però no s’adjunta cap arxiu). Encara que es pengi per 

la secció: Edició > Maquetació, el sistema OJS té el valor “Cap” al camp "Fitxer original a 

tramesa" i l’article no desapareix de l’opció “No assignada”. 

Tramesa  

Autors/es Sebastian Balfour  

Títol Nació i identitat a Espanya. Algunes reflexions 

Fitxer original 9760-15739-1-SM.PDF  2013-12-12 

https://correu.edau.ub.edu/owa/redir.aspx?C=9J-IA80Gl0-UKMPVfHBpLpCFnqK-ytAIXIa8ggNo3CcFrQ0j8nsY722M6oupMuM5Vl0EABlwuwY.&URL=http://revistes.ub.edu/index.php/segleXX/user/email?redirectUrl=http://revistes.ub.edu/segleXX/editor/submission/9760&to%5b%5d=%22Sebastian%20Balfour%22%20%3csegleXX@hotmail.com%3e&subject=Naci%C3%B3%20i%20identitat%20a%20Espanya.%20Algunes%20reflexions&articleId=9760
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Fitxers add. Cap    AFEGEIX UN FITXER ADDICIONAL 

Remitent Administrador RCUB  

Data de 

tramesa 
2013-12-12  

Secció 
Recerques i 

assajos 

Canvia a Recerques i assajos Debats i diàlegs Ressenyes i 

notes de lectura Autors   

Visualitzacions 

dels resums 
0  

 

 el que està marcat en groc és on constava “Cap” 

L’única opció que hem trobat per solucionar el problema és suprimir l’arxiu no assignat (amb el 

rol d’editor: arxivar tramesa i suprimir l’arxiu; o amb el rol d’administrador de la revista:  cercar 

l’article al “Navegador de fitxers” i esborrar). 

Vegeu pregunta 2.32 

 

2.13. S’ha enviat un article a una revista i no apareix en “no assignats”, en canvi sí 

que el trobem a articles “en revisió”. Per què? 

 Què pot haver passat? 

 Que l’autor hagi enviat l’article a una secció en concret la qual ja té uns editors 

 assignats. Llavors l’article passa directament a “En revisió”. 

 Què podem fer? 

 Entrar a l’article en qüestió i canviar la secció des de l'opció “Resum”. 

 En cas que aquesta secció ja no estigui activa, tancar-la, per tal que no s’hi enviïn 

 més articles. Administrador de la revista > Seccions de la revista > Editar secció 

 

2.14. Què són els Refbacks? 

Si un autor vol que a la revista apareguin enllaços d’altres llocs web que enllacen als seus 

articles, ha d’activar REFBACKS. 

Per activar REFBACKS a la revista, amb el rol d’administrador: 

Mòduls del sistema > Mòduls genèrics > Mòdul Referral > Habilitar 

L’autor pot veure quins llocs web enllacen al seu article i decidir quins publica a RCUB, i també 

decidir el nom de l’enllaç. Procediment: 

 Identificar-se a RCUB 

 Seleccionar “Autor” a la pàgina inicial de l’usuari 

 Es veu una llista de les trameses actives, l’arxiu d’articles, l’enllaç per a fer una nova 

tramesa i els Refbacks 

https://correu.edau.ub.edu/owa/redir.aspx?C=9J-IA80Gl0-UKMPVfHBpLpCFnqK-ytAIXIa8ggNo3CcFrQ0j8nsY722M6oupMuM5Vl0EABlwuwY.&URL=http://revistes.ub.edu/index.php/segleXX/user/email?redirectUrl=http://revistes.ub.edu/segleXX/editor/submission/9760&to%5b%5d=Administrador%20RCUB%20%3crevistesub@ub.edu%3e&subject=&articleId=9760
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 Triar un enllaç del Refbacks > Edita 

 Veiem el nom de l’article i l’URL del lloc web on ens han enllaçat 

 Escrivim el títol de l’enllaç en totes les llengües de la revista o com a mínim en la llengua 

principal (obligatori) 

 A “Estat” triem “Publicat” si volem que aparegui visible. 

  

2.15. Vull enviar un missatge als autors que han publicat a la revista. Com es fa? 

A la pàgina inicial d’Editor hi ha l'opció "Notifica als usuaris/usuàries". Selecciona dins de 

l’apartat Destinataris/àries l’opció "Tots els autors/ores publicats (xxxx usuaris)”. Són els xxxx 

autors que han publicat. 

Per altra banda si es volen veure tots els autors registrats: 

Administrador de la revista > Usuaris donats d'alta en aquesta revista > Autors 

 

2.16. Com es modifiquen les dades d’un l’article? 

Entra com a Editor > Propers números  o anteriors > selecciona el títol de l'article > a l'apartat 

Metadades de la tramesa selecciona “Edita les metadades” > aquí pots modificar les dades de 

l'article (autor, títol, resum, llengua...). 

En aquest apartat si modifiques a la part superior la llengua del formulari i es fa clic a “Tramet”, 

podràs introduir la informació en els idiomes que s’hagin seleccionat en l’apartat Llengües de 

Configuració. Per exemple, si la llengua que tens configurada per defecte és el català, cal que 

emplenis obligatòriament els camps en català, però no és obligatori en les altres llengües. Si 

tens la informació, sempre és millor introduir-la. 

 

2.17. Com s’indica la llengua d’un article? 

Ho farem des d’Editor > Números anteriors > Entrem al número > Entrem a l’article > Edició > 

Maquetació > Edita 

Un cop a la pàgina “Edita les galerades de maquetació”, indiquem l’idioma al desplegable > 

Desa 

 

2.18. Com es reemplaça/substitueix un article? 

Hem de tenir en compte que el programa comptabilitza els accessos als articles per elaborar les 

estadístiques i per tant si volem substituir un fitxer, però volem mantenir-ne les dades de 

consulta l’haurem de reemplaçar i no eliminar. 

Passos que heu de seguir per no desfer el comptador de les estadístiques: 

• Identificar-vos a la revista 

• Rol d'editor 

• Seleccioneu: "Números anteriors" (si ja està publicat) o "Propers números" (si és el 

número en curs) 

• Clic al número que hem de modificar 

• Clic al títol que hem de modificar 
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• Sota del número intern de l'article i el títol, exemple: 

 ........................ 

 Edició de #2161  

 ......................... 

 

 RESUM          REVISIÓ          EDICIÓ         HISTORIAL       CITACIONS 

 

• Fem clic a "Edició" 

• Apareix la plantilla amb els apartats (Tramesa / Correcció / Planificació / 

Maquetació / Correcció de proves) 

• Anem a l'apartat "Maquetació" a la línia "Format de les galerades" i fem clic a 

"Edita" 

• Ens apareix una plantilla amb una opció que diu "Reemplaça el fitxer" i aquí s’ha 

de pujar el fitxer nou  

• Desar els canvis 

 

Si ho féssim des de l'apartat "Maquetació", a la línia "Format de les galerades" on posa 

"Suprimeix", i el carreguéssim des d'aquí el que passaria és que el comptador o número que 

surt al costat es posaria a 0. Per això és millor fer-ho per "Edita". D'aquesta manera el 

comptador segueix amb el número que li toca. 

 

2.19. Com s’inclouen les citacions? 

Si volem incloure la bibliografia, hem d’activar l’opció “Habilita l'assistent de marcatge de 

citació”. Això es fa des d’Administrador de la revista > Configuració > 3. Trameses > 3.7 

Assistent de marcatge de citacions. 

Un cop fet això, les citacions s’hauran d’entrar a les metadades dels articles, a l’apartat 

“Referències”. 

 

2.20. Com es gestiona el DOI? 

Per gestionar el DOI us recomanem que consulteu el document DOI als articles de RCUB, que 

està disponible al web del CRAI, on trobareu tota la informació relacionada amb aquest 

identificador i els passos a seguir per activar i configurar el DOI. 

 

2.21. Què volen dir les diferents opcions de recomanació dels revisors i decisió dels 

editors? 

Recomanacions dels revisors: 

 Accepta la tramesa: L’article s’accepta. Pot requerir correccions ortogràfiques i/o 

gramaticals. 

 Publicable amb modificacions: Calen fer canvis mínims i s’acceptarà un cop s'hagin 

fet. 

 Modifica per tornar a avaluar: Calen fer canvis substancials i podria ser acceptada, 

però caldrà tornar a enviar per revisar. 

http://wwwint.ub.edu/revistes/index.php/bid/editor/submission/559
http://wwwint.ub.edu/revistes/index.php/bid/editor/submissionReview/559
http://wwwint.ub.edu/revistes/index.php/bid/editor/submissionEditing/559
http://wwwint.ub.edu/revistes/index.php/bid/editor/submissionHistory/559
http://diposit.ub.edu/dspace/handle/2445/118722
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 Torna a trametre a una altra publicació: El contingut del manuscrit no encaixa en 

l'àmbit de la revista, però pot ser adequat per a una altra publicació. 

 No publicable: Es recomana que no es publiqui l’article. Possiblement conté errors de 

contingut, estil i/o no segueix les normes de publicació d’aquesta revista. 

 Visualitza els comentaris: Aquesta opció està pensada per quan cap de les opcions 

anteriors convenç als revisors. Llavors el revisor pot afegir altres comentaris i escollint 

aquesta opció vol indicar a l’editor que es llegeixi i tingui en compte els comentaris 

que ha escrit abans de prendre la decisió final. Aquí el revisor pot fer suggeriments de 

canvis, que si es fessin recomanaria una cosa i si no una altra, etc. És a dir, és l’opció 

més flexible per al revisor. 

 

Decisions dels editors: 

 Accepta la tramesa: La tramesa s’acceptarà sense revisions. 

 En aquest punt, l’editor pot preparar una versió per enviar-la a correcció d’originals 

 (fase d’edició), i pot fer-hi canvis menors com per exemple incloure-hi el nom de 

 l’autor.  Si així ho vol fer, haurà de pujar un nou document. Si no vol fer-hi cap 

 modificació, haurà de marcar directament “Envia-ho per fer la correcció d’originals”. 

 Calen revisions: La tramesa s’acceptarà després de realitzar canvis menors per part 

de l’autor, i no caldrà fer més rondes de revisió. S’ha de notificar a l’autor els canvis a 

realitzar clicant la icona amb forma de sobre. 

 Torna-ho a trametre per a revisió: La tramesa s’acceptarà després de realitzar 

canvis significatius per part de l’autor i caldrà fer una nova ronda de revisió.  

Cal notificar a l’autor els canvis a realitzar clicant la icona del sobre i adjuntar versió de 

la tramesa que caldrà enviar per revisar. 

 Rebutja la tramesa: La tramesa no es publicarà en aquesta revista. 

Finalitzar la revisió de la tramesa, descartant la seva publicació des de l’apartat Resum 

> Estat > Arxiva la tramesa 

 

2.22. Vull que els revisors no tinguin accés al text complet de la tramesa fins que no 

hagin acceptat revisar-la. Això és possible? 

Es pot configurar, des de: 

Administrador de la revista > Configuració > 2. Polítiques > 2.2 Avaluació d’experts/ertes  En 

l’apartat “Accés per als revisors/ores” cal que seleccioneu "Els revisors/ores només tenen accés 

al fitxer de la tramesa si han acceptat revisar-la”. 

 

2.23. Un revisor vol modificar el fitxer que ha enviat a l’editor un cop ja ha triat la 

recomanació i l’ha registrat. Es pot fer? 

No es pot modificar el fitxer que envia un revisor un cop ja ha fet una recomanació. Té sentit 

que no es pugui canviar. I, a més, al revisor li apareix un missatge que diu que "Una vegada 

que hagi registrat la seva decisió no podrà fer canvis, segur que vol continuar?".  
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Si el revisor envia un fitxer a l'editor, però no selecciona una recomanació i l'enregistra, llavors 

sí que pot esborrar el fitxer i pujar-ne un altre. 

Tampoc es pot esborrar l'assignació de revisor. 

L’única solució que hem trobat és publicar el fitxer com a editor a “Decisió de l’editor/a” 

especificant a l'inici del document que és la versió corregida del revisor X. 

 

2.24. Com es crea un formulari de revisió? 

Els formularis per a la revisió de persones expertes creats s’enviaran als revisors/es perquè els 

completin en comptes del formulari per defecte, que consisteix en dos quadres de text oberts, 

el primer «Per a l’autor/a i l’editor/a» i el segon «Per a  l’editor/a». Podeu assignar formularis 

de revisió a una secció específica de la revista. A més, els editors tindran l’opció de triar un 

formulari quan assignin una revisió i podran incloure les revisions quan es posin en contacte 

amb l’autor si ho han seleccionat al crear el formulari.  

Podem crear el nombre de formularis que vulguem, però només el podem editar i esborrar si no 

l’hem posat en circulació, per exemple, quan un editor selecciona aquest formulari i l’assigna a 

un revisor. Quan el formulari es posa en ús, es bloqueja per tal de garantir un fitxer de revisió 

permanent. Però, sí que podem desactivar un formulari usat i també duplicar‐lo: així podem fer 

canvis a un formulari i després li canviem el nom. També podem copiar elements d’un formulari 

editable a un altre. 

Administrador > Pàgines d’administració > Formularis de revisió > Crea un formulari de revisió  

 Posar un títol i desar 

 Edita > Elements del formulari > Crear un element nou > En “Element” es posa això 

que equivaldria al títol de la pregunta.  

 En “Tipus d’element” es pot seleccionar el tipus de resposta per a cada element (una 

paraula, una línia, caselles de selecció, etc.) 

 Podem marcar si volem que el camp sigui obligatori de contestar:  

Els revisors/ores han de completar l’element 

 Si volem que l’autor visualitzi elements del formulari que ha fet el revisor s’ha de 

marcar la següent opció:  

 Inclòs al missatge per a l'autor/a 

Després, quan l’editor enviï un missatge a l’autor amb la decisió i seleccioni “Importa les 

 revisions d’experts” es copiaran al cos del missatge les opinions del revisor 

 deixades en aquests elements. 

Vegeu pregunta 2.26 

 

http://revistes.ub.edu/index.php/MUSAS/manager/reviewForms
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2.25. Un revisor pot desar el formulari de revisió i continuar-lo en un altre moment 

sense que es perdin les dades? 

El revisor pot desar el formulari i modificar-lo en un altre moment, sempre que no hagi triat una 

recomanació per a l'editor. El problema és que el sistema no permet desar-lo si no s'han 

omplert els camps obligatoris. Si un revisor omple els camps obligatoris i es reserva per omplir 

els que no, podrà fer-ho i també modificar els obligatoris. 

 

2.26. Com fer que l’autor vegi els comentaris que ha fet el revisor? 

L’editor, en el moment de crear el formulari, escull les parts del formulari que vol que es puguin 

importar posteriorment al correu que l’editor enviarà a l’autor comunicant-li la decisió presa. 

En concret, a “Elements del formulari”, s’ha d’activar marcant l’opció: 

 Inclòs al missatge per a l'autor/a 

Després, en “Decisió de l’editor/a”, quan s’envia el correu electrònic  per notificar a l’autor/a 

s’ha de fer clic a “Importa les revisions d’experts” perquè s’incorporin al missatge les diferents 

respostes del formulari. Si ja està creat el formulari i no heu marcat l’opció “Inclòs al missatge 

per a l'autor/a”, es pot duplicar el formulari i prestar atenció en marcar-la a tots els elements 

que vulgueu exportar. 

Vegeu pregunta 2.24 

 

2.27. Com enviar còpia als revisors del missatge de l’editor amb decisió editorial 

dirigit a l’autor? 

Quan l'editor pren la decisió i selecciona la icona per enviar el missatge a l'autor, sota el cos del 

missatge apareix l’opció següent: 

“Després de l’enviament, presenteu una còpia CCO editable per a enviar-la als revisors/ores”. 

I apareix un nou missatge, amb les adreces dels revisors, que diu: 

"Com a membre del grup de revisors de la tramesa "yyyyy" per a la revista "xxxxxx", us 

faig arribar les revisions i la decisió de l'editor enviats a l'autor d'aquesta obra.  

Gràcies una vegada més per la vostra important contribució a aquest procés. 

 Signatura 

Hem pres una decisió respecte la seva tramesa a xxxxx, "yyyyy". 

La nostra decisió és: "zzzzzzz". 

 

2.28. Com iniciar la segona ronda de revisió? 

- Per iniciar-la, a "Decisió de l'editor" cal triar com a decisió "Tornar a trametre per a la revisió" i 

enviar el correu a l’autor. 

- Aleshores l’autor tindrà l’opció d’enviar una nova versió revisada des del seu espai penjant el 

fitxer a “Carrega la versió de l’autor”. 
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- Després, l’editor haurà de seleccionar quin fitxer dels que estan penjats és el que s'ha d’enviar 

a revisió, o si és necessari pujar ell mateix una nova versió, i clicar "Tornar a enviar". 

 

- Un cop enviat, s'inicia la següent ronda automàticament amb els mateixos revisors, però es 

poden canviar, utilitzant l’opció “Esborra el revisor/a” i seleccionant un altre revisor. 

- Després s’ha de fer tot el procediment igual que a la Ronda 1, per tant  primer s’haurà 

d'enviar la sol·licitud al revisor. 

 

 

 

2.29. L'autor d'un article realitza canvis proposats pels revisors i penja un nou fitxer 

modificat. S'avisa als revisors i/o editor quan es penja una nova versió? 

Quan l’autor realitza els canvis i penja una altra versió, s’avisa a l’editor, ja que rep un missatge 

on diu:  

 L'autor/a ha carregat una versió revisada de « xxxx ».  

 Enllaç de la tramesa: http://... 
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2.30. Un revisor ha fet un fitxer per a l’autor que inclou dades sobre la identificació 

del revisor. L’editor vol substituir aquest fitxer. Com es fa? 

Primer, entreu amb el rol  d’editor > Trameses > En revisió, i anoteu-vos el número de la 

tramesa i el nom del fitxer que ha enviat el revisor. El nou fitxer que heu fet sense el nom del 

revisor el guardeu amb el mateix nom que tenia el del revisor.  

Després, entreu amb el rol d’administrador a Navegador de fitxers > Articles > cerqueu el 

número de la tramesa i entreu als fitxers dels revisors. Suprimiu el fitxer i pengeu el nou. Si 

entreu a la tramesa, veureu que conserva la data i sembla que res ha canviat, però quan 

cliqueu el nom del fitxer es veurà el nou. 

 

2.31. Vull publicar els articles en PDF i HTML. Com es fa? 

Un cop ja tenim l’article corregit, des de: 

Editor > Trameses > Edició > Maquetació 

 Fem clic a “Galerades” i pugem el PDF 

 Fem clic a “Galerades” i pugem l’HTML. Cal anar amb compte si s’utilitza Microsoft 

Word per generar l'HTML, ja que introdueix etiquetes no estàndards que poden 

pertorbar la visualització de la presentació quan es publiqui al lloc web (alguns editors 

d’HTML  tenen l’opció de "Netejar HTML de Word"). Un cop pujat l’HTML apareix una 

pantalla amb l’etiqueta “HTML”, que serà l’enllaç al contingut i es pot pujar un full 

d’estil propi per al fitxer. 

 

2.32. Es poden esborrar articles que estan "En edició"? 

Sí, hi ha dues opcions: 

Editor > Trameses > En edició 

 Anotem el número ID de la tramesa que volem esborrar i fem clic al títol 

 Resum > apartat Estat > Rebutja i arxiva la tramesa > Omet el correu electrònic a 

l’autor 

 Tornem a Editor > Arxius > Cerquem ID de la tramesa > Suprimeix 

 

Administrador de la revista > Pàgines d’administració 

• Navegador de fitxers > Articles > Cerquem els ID dels articles > els esborrem (Atenció: 

no es poden esborrar directoris que continguin subdirectoris o fitxers)  

 

2.33. Vull esborrar la tramesa nº X que apareix a Editor > Arxius, però no al 

Navegador de fitxers. Com es fa? 

La tramesa X no apareix al “Navegador de fitxers” si no conté cap fitxer. Per això tampoc es pot 

refusar la tramesa, perquè no conté res. Per poder eliminar-la d'Arxius, i després de fitxers, 

hem d’entrar a la X i hem de penjar a “Revisió”, un fitxer de poc pes (un doc amb una lletra). 
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Un cop fet, ja es pot des de Revisió > Decisió de l’editor: Rebutjar la tramesa > Registra la 

decisió > Notifica a l’autor > Omet el missatge de correu electrònic.  

Fet això des d’Arxius cerquem X i apareix “Arxivat” > Esborrar a la mateixa llista. I després al 

“Navegador de fitxers” eliminem fitxers, subcarpetes i carpeta del X. 

Vegeu pregunta 2.32  

 

2.34. Un article té associat més d’un document (a vegades és el mateix fitxer 

duplicat) i per tant s’ha d’esborrar, però volem mantenir les visualitzacions (per les 

estadístiques de consulta). Què s’ha de fer? 

1) mirar si tots els PDF's són els mateixos i esborrar els que no voleu: 

Entrar al número > Article > Edició > Maquetació > Suprimir 

2)  enviar a revistesub@ub.edu la suma total de visualitzacions de tots els articles que 

 tenen més d'un PDF per tal que ho actualitzem 

 

2.35. Puc veure tots els correus enviats en el procés editorial? 

Sí, quan entreu a qualsevol article com a editors, veureu que una de les opcions del menú 

superior és HISTORIAL. 

             RESUM          REVISIÓ          EDICIÓ         HISTORIAL       CITACIONS 

  

 Dins de l’historial es poden consultar tres apartats: 

 Registre d’esdeveniments 

 Registre del correu electrònic 

 Notes de la tramesa 

 

3. Estadístiques 

3.1. Com funciona i des de quan conté dades el mòdul d’estadístiques?  

Les estadístiques permeten conèixer les consultes que ha tingut la vostra revista.  Es poden 

veure les consultes que s’han realitzat durant un mes concret i el total de consultes per any. 

També s’ofereixen el nombre de descàrregues i visites en cada país, i diversos rànquings (dels 

articles més descarregats, de les visites a les pàgines de resum dels articles i de les visites a la 

taula de continguts del número). 

En concret, es poden consultar el nombre de descàrregues dels articles des del 2013, que és 

quan es va activar l’eina Counter, i les visites a les pàgines de resum des de l’abril del 2017. 

 

3.2. Per què no tots els articles rebutjats consten com a tal a les estadístiques? 

Perquè no han seguit tot el procés d’edició, és a dir, s’ha rebutjat un cop rebut i sense assignar-

li cap editor. Podem corregir-ho assignant editor i rebutjant l’article.  

mailto:revistesub@ub.edu
http://wwwint.ub.edu/revistes/index.php/bid/editor/submission/559
http://wwwint.ub.edu/revistes/index.php/bid/editor/submissionReview/559
http://wwwint.ub.edu/revistes/index.php/bid/editor/submissionEditing/559
http://wwwint.ub.edu/revistes/index.php/bid/editor/submissionHistory/559
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3.3. Vull saber quins són els articles més consultats de la meva revista. Com puc 

extreure els informes de consultes d’articles? 

Es poden consultar el nombre de visualitzacions dels articles i dels seus resums.  

 

- Per veure quantes visualitzacions ha tingut el resum heu de seguir els següents passos: 
 

Àrea personal > Editor > Números anteriors > Núm. X > Article X > Resum > Tramesa 

> Visualitzacions dels resums 

 

 

 

- Per veure quantes visualitzacions ha tingut l’article:  

 Àrea personal > Editor > Números anteriors > Núm. X > Article X > Edició > 

 Maquetació > Visualitzacions  
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4. Aparença de la revista 

4.1. Quines mides han de tenir les imatges? 

Pel que fa a la imatge de capçalera, hi ha diverses opcions i podeu escollir vosaltres. A 

continuació es troben tres exemples que són adequats: 

 900 píxels x 86 píxels (exemple, la revista Abriu) 

 856 píxels x 160 píxels (Contextos)  

 803 píxels x 116 píxels (Revista de Educación y Derecho) 

Pel que fa a la imatge de portada, una bona mida seria: 200 x 281 píxels. Un exemple és la 

de la revista Abriu. 

 

4.2. Com s’afegeix un element a la pàgina “Sobre la revista”? 

Des d’Administrador de la revista > Configuració > 2. Polítiques > 2.5 Afegeix un element a la 

pàgina “Sobre la revista”. 

Fer clic a “Afegir un element <<Sobre...>>” i introduir el títol i contingut. 

 

4.3. Com afegir una pàgina estàtica?  (Exemple pàgina Indexació) 

Des d’Administrador de la revista > Mòduls del sistema > Mòduls genèrics > Mòdul de pàgines 

estàtiques > Habilitar-lo 

Un cop activat s’ha de fer clic a “Edita/afegeix contingut” > “Afegeix una nova pàgina” 

A Ruta posem: indexacio  Atenció: sense accent (és per a l’URL)  

A Títol: INDEXACIÓ  

A Contingut: Feu clic a “HTML” i introduir la informació de les bases de dades on està indexada 

la revista. 

El document d’ajuda per afegir la informació de les bases de dades on està indexada la vostra 

revista a la pàgina Indexació el podreu recuperar a l’apartat 24 del document Recomanacions 

per posicionar les revistes científiques de la UB (RCUB) als índexs de valoració. 

Per fer visible aquesta pàgina es pot afegir a la barra de navegació. 

Vegeu pregunta 4.4 

 

4.4. Com afegir a la barra de navegació un apartat? (Exemple apartat Indexació) 

Per fer visible un apartat, es pot crear una secció que apareixerà a la barra de navegació però 

sempre després d'”Arxius” (l'ordre no el podem tocar).  

Això es fa des d’Administrador de la revista > Configuració > 5. Aparença > 5.5 Barra de 

navegació 

S’ha d’afegir: 

 Nom de l’etiqueta: Indexació  

http://revistes.ub.edu/index.php/Abriu/index
http://revistes.ub.edu/index.php/contextos/index
http://revistes.ub.edu/index.php/RED/index
http://revistes.ub.edu/index.php/Abriu/issue/view/703
http://hdl.handle.net/2445/43308
http://hdl.handle.net/2445/43308
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Seleccionar l’opció “El valor de l’etiqueta ha de ser una cadena literal (p. ex. 

«Configuració de la revista»), i no pas una clau de missatge d’ubicació (p. ex. 

«manager.setup»)”. 

 URL: copiar l’URL que es generarà per l'apartat indexació.  

Si torneu a Mòduls genèrics de pàgines estàtiques > VISUALITZA podreu veure l’URL 

de la pàgina a la barra del navegador. 

 

4.5. Com facilitar/fer més visible “Com enviar una tramesa”? 

Podem afegir un enllaç a la barra de navegació “Com enviar un article” i que en clicar s’obri la 

pàgina corresponent. 

Vegeu pregunta 4.4 

 

4.6. Com s’afegeix un compte de Twitter d’una revista a la barra lateral? 

Si teniu un compte de Twitter i voleu que es visualitzi a la vostra revista, heu de contactar amb 

revistesub@ub.edu per poder fer la configuració. Si no teniu activat el bloc de Twitter a la 

vostra revista, heu d’anar a Administrador de la revista > Configuració > 5. Aparença > 5.6. 

Maquetació de la revista i col·locar el Bloc <<Twitter timeline>> a la barra lateral. 

 

5. Eines de lectura i altres serveis als lectors 

5.1. Com s’activen les eines de lectura? 

El bloc d'Eines de l'article es fa visible a les seccions que desitgeu quan se selecciona un article 

al sumari i s’accedeix. Podeu configurar el bloc i conté opcions com: Imprimir l'article, 

Metadades d’indexació, Com citar, Envia per correu electrònic l'article, Envia un missatge a 

l’autor/a, etc. 

• Per activar el bloc cal fer el següent: 

Administrador de la revista > Eines de lectura > Opcions per a les eines de lectura > Selecciona 

l’opció: “Habiliteu les eines de lectura per a les seccions de la revista designades” > també 

podeu triar a “Eines per als elements de la revista” quines opcions voleu fer visibles 

Un cop fet això, entreu a: Administrador de la revista > Seccions de la revista > Secció xxxx > 

Edita i comproveu que no estigui seleccionada l’opció “No s’inclouran a la indexació de la 

revista” si voleu que les eines de lectura es vegin per a la secció xxxx. 

A més, heu de comprovar si el bloc està visible a la vostra revista, i per això heu d’anar a 

Administrador de la revista > Configuració > 5. Aparença > 5.6. Maquetació de la revista i 

veure si el Bloc <<Secció Eines de lectura>> està a la barra lateral, i en cas que no 

estigui, col·locar-lo. 

Un exemple de com es veu, a un article de la revista REIRE: 

http://revistes.ub.edu/index.php/REIRE/article/view/reire2019.12.222654  a la barra lateral 

dreta apareix el bloc “Eines de l’article”. 

mailto:revistesub@ub.edu
http://revistes.ub.edu/index.php/REIRE/article/view/reire2019.12.222654
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5.2. Quina és la diferència entre “notificacions” i “subscripció a la revista”? 

L'opció "Subscriviu-vos" de l'apartat notificacions requereix només una adreça de correu per 

rebre les notificacions de la revista. Es tracta d'una subscripció de notificacions via correu 

electrònic. Quan la revista publica (un nou número, un nou avís...)  l'usuari subscrit rebrà un 

correu electrònic amb nom de la Universitat de Barcelona (amb l’email de RCUB: 

revistesub@ub.edu) avisant de la novetat. 

Qualsevol usuari s’hi podrà subscriure des de la caixeta “Notificacions” de la dreta de la revista. 

Podrà veure les noves notificacions, subscriure’s o donar-se de baixa. 

Aquesta notificació és totalment automàtica i no es gestiona ni es controla des de l'OJS, és a 

dir, no podeu tenir un registre dels usuaris inscrits. És l'usuari que decideix donar-se d'alta i de 

baixa (s'utilitza com un RSS). 

Algunes revistes generen moltes notificacions i això implica molts emails els quals poden cansar 

a la gent inscrita, és per això que proposem una d’aquestes opcions: 

 Fer els mínims canvis possibles (per no saturar als usuaris amb emails) 

 Treure l'opció de “Notificacions”:  

Administrador de la revista >  Configuració > 5. Aparença > 5.6 Maquetació de la 

revista > moure de la “Barra lateral” a la columna “No seleccionada” el Bloc de 

notificacions. 

Per altra banda, hi ha l'opció de subscripció, en la qual es pot inscriure qualsevol usuari des 

de la caixeta "Informació", amb diferents tipus de rol depenent dels que hagi activat 

l’administrador de la revista. 

Aquesta opció permet als lectors estar informats de quan es publica un nou número i permet 

als editors mantenir un control de les persones subscrites i el seu correu electrònic. 

Des d’Administrador de la revista > Usuaris/àries > Usuaris/àries donats d’alta en aquesta 

revista. Podrem veure les persones subscrites i des del desplegable, les podrem separar per 

rols. 

 

5.3. Com es pot fer visible la biografia de l'autor/a? 

Aquest mòdul proporciona un bloc que conté biografies dels autors/ores a la barra lateral 

d'eines de lectura. 

El contingut s’haurà d’afegir quan s’entrin les dades de l’autor a l’apartat “Resum biogràfic”. 

 Si incorpora el contingut l’autor: Àrea personal > El meu compte > Edita el meu perfil > 

Camp “Resum biogràfic” 

 En canvi si l’afegeix l’administrador de la revista: Àrea personal > Administrador de la 

revista > Usuaris/àries > Usuaris/àries donats d’alta en aquesta revista > Cerca l’autor 

> Edita > Camp “Resum biogràfic” 

Per activar el bloc s’ha de fer des d’administració: 

Administració de la revista > Pàgines d’administració > Configuració > 5. Aparença > 5.6. 

Maquetació de la revista > passar el “Bloc de Biografia de l’autor” a la barra lateral 
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