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Partiendo de la base de que la forma es también importante al detallar los
contenidos, abordaremos los siguientes temas: Does the title clearly describe the
content? What should the reader find in the Abstract, the Introduction and the
Conclusion? How can the editor reduce redundancies? How can the editor detect
superfluous details? How terse [concise and to the point] should a scientific article be?

Partint de la base que la forma també és important a l’hora de detallar els continguts,
abordarem les qüestions següents: El títol descriu clarament el contingut? Que ha de
trobar el lector en el resum, la introducció i la conclusió? Com pot l’editor reduir
redundàncies? Com pot l’editor detectar detalls superflus? Com de concís [i precís] ha
de ser un article científic?
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