PROCÉS D’AVALUACIÓ CIENTÍFICA
1. El Consell de Redacció farà una primera revisió, prèvia al procés d’avaluació externa, per tal de
comprovar que els articles rebuts (tant els publicats en la part miscel·lània com els que
integren els monogràfics) s’ajusten en temàtica, qualitat de redacció i extensió als criteris de la
revista; a més, constatarà que es tracta de treballs d’investigació originals, no publicats abans
en cap altre mitjà ni en cap altra llengua. Els treballs hauran d’ajustar-se, així mateix, a les
normes de presentació de Caplletra; en cas contrari, seran retornats als autors perquè facen els
canvis necessaris i els tornen a enviar a la redacció de la revista en un període no superior a
quinze dies.
2. Una vegada passat aquest primer filtre dels editors, començarà el procés d’avaluació externa,
estrictament anònima (double-blind peer review) dels articles, que serà realitzada per experts aliens
a l’Institut Interuniversitari de Filologia Valenciana, entitat editora de la revista, i al Consell de
Redacció. Aquest procés estarà gestionat directament des de la direcció de Caplletra. Cada
article i monogràfic serà avaluat per dos investigadors escollits entre els membres del Comitè
Científic, del Comitè d’Avaluadors Externs o experts de reconegut prestigi en els temes
tractats a qui es demane puntualment avaluar algun article o monogràfic.
3. Seguint les pautes del formulari de revisió facilitat per la revista i tenint en compte criteris
d’originalitat, rellevància, rigor metodològic i presentació formal dels treballs, cada avaluador o
avaluadora elaborarà un informe motivat que especifique les raons de l’acceptació, la demanda
de revisió o el rebuig de l’original.
4. Els avaluadors podran recomanar la publicació dels articles sense necessitat de cap retoc o bé
proposar les correccions necessàries perquè els treballs puguen ser publicats. En aquest cas, les
indicacions dels avaluadors seran trameses als autors perquè les incorporen i retornen la versió
revisada del treball en un període no superior a quinze dies.
5. Si els dos avaluadors externs consideren que l’article no és publicable, Caplletra n’assumirà la
decisió i la comunicarà als autors aportant els motius adduïts en l’avaluació. Si no hi ha
unanimitat en les avaluacions sobre la conveniència o no de la publicació d’un article, el
Consell de Redacció prendrà la darrera decisió. En cas d’acordar la publicació del treball, la
direcció de la revista i la secretaria de redacció supervisaran la introducció dels canvis
necessaris per a l’esmena del text.
6. L’anonimat d’autors i avaluadors serà preservat per part de la revista al llarg de tot el procés.
7. Caplletra es compromet a avaluar els treballs i a donar una resposta als autors sobre
l’acceptació o no dels originals en un termini no superior a cinc mesos comptadors a partir de
la revisió prèvia del Consell de Redacció.
8. Les ressenyes seran avaluades pel Consell de Redacció de Caplletra, que haurà de comprovar
que es tracta de textos originals, no publicats abans en cap altre mitjà ni en cap altra llengua, i
que s’ajusten en temàtica, qualitat de redacció i extensió als criteris de la revista. Els textos
hauran d’ajustar-se, així mateix, a les normes de presentació de la publicació; en cas contrari,
seran retornats als autors perquè facen els canvis necessaris i els tornen a enviar a la redacció
de la revista en un període no superior a quinze dies.
9. Caplletra no s’identifica necessàriament amb els punts de vista mantinguts en els treballs que
publica.
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