
 

 

 

U1351 INDICADORS I MÈTODES PER AVALUAR LA 
PRODUCCIÓ CIENTÍFICA: CIÈNCIES 

 
PROFESSORAT 
 
Personal de Biblioteca i Documentació 
 

OBJECTIUS 
 
Els indicadors bibliomètrics, els índexs de cites i el factor d'impacte són eines 

necessàries per a l'avaluació i l'acreditació de l'activitat investigadora, procés que 

duen a terme l'Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya 

(AQU), l'Agencia Nacional de Evaluación de la Calidad y Acreditación (ANECA), 

el Ministeri d'Educació, Política Social i Esport i la Comisión Nacional Evaluadora 

de la Actividad Investigadora (CNEAI). Així mateix, els sistemes d'identificació 

d'investigadors han esdevingut eines imprescindibles per a la recerca . En aquest 

taller es pretén: 

• Definir els conceptes d’índex de cites i factor d’impacte  

• Calcular el nombre total de cites a un autor en diferents índexs de cites  

• Identificar les revistes amb un factor d’impacte elevat en una àrea de 

coneixement específica  

• Localitzar el factor d’impacte d’una revista al Journal Citation Reports 

(JCR) 

• Distingir els diferents identificadors d'investigadors 

CONTINGUTS 
 

• Factor d'impacte i criteris de valoració de les publicacions científiques 

o ISI Journal Citations Reports 

o Altres índexs (Latindex, Scimago, etc.) 

• Indicadors per avaluar i mesurar l'impacte de la producció científica  
o Els més coneguts són el factor d'impacte, índex d'immediatesa, el 

quartil d'una revista, l'índex-H, la vida mitjana de citacions, etc.  

• Eines per localitzar les cites rebudes 

o ISI Web of Science 

http://www.aqu.cat/
http://www.aneca.es/
http://www.educacion.gob.es/
http://ciencia.micinn.fecyt.es/ciencia/jsp/plantilla.jsp?area=cneai&id=501


 

 

 

o Scopus 

o Altres 

• Sistemes d'identificació d'investigadors: 
o ORCID, ResearcherID i ScopusID 

METODOLOGIA 
 
Es combinaran les sessions expositives amb activitats pràctiques per part dels 

assistents. 

 
Durada: 2 hores 

Lloc: Aula 1.01 Edifici Polivalent 1 Campus cappont 

Data: 27 d’abril de 2023 

Horari: de 12:00 h. a 14:00 h. 

Inscripció: Telemàticament omplint el formulari que apareix en aquest enllaç:  

http://www.fpu.udl.cat/ca/activitats/index/ 

Observacions:  

Aquesta activitat no es durà a terme si no hi ha un mínim de 15 persones inscrites. 

http://www.fpu.udl.cat/ca/activitats/index/

	U1351 INDICADORS I MÈTODES PER AVALUAR LA PRODUCCIÓ CIENTÍFICA: CIÈNCIES
	PROFESSORAT
	Personal de Biblioteca i Documentació
	OBJECTIUS
	Els indicadors bibliomètrics, els índexs de cites i el factor d'impacte són eines necessàries per a l'avaluació i l'acreditació de l'activitat investigadora, procés que duen a terme l'Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya (AQ...
	 Definir els conceptes d’índex de cites i factor d’impacte
	 Calcular el nombre total de cites a un autor en diferents índexs de cites
	 Identificar les revistes amb un factor d’impacte elevat en una àrea de coneixement específica
	 Localitzar el factor d’impacte d’una revista al Journal Citation Reports (JCR)
	 Distingir els diferents identificadors d'investigadors
	CONTINGUTS
	 Factor d'impacte i criteris de valoració de les publicacions científiques
	o ISI Journal Citations Reports
	o Altres índexs (Latindex, Scimago, etc.)
	 Indicadors per avaluar i mesurar l'impacte de la producció científica
	o Els més coneguts són el factor d'impacte, índex d'immediatesa, el quartil d'una revista, l'índex-H, la vida mitjana de citacions, etc.
	 Eines per localitzar les cites rebudes
	o ISI Web of Science
	o Scopus
	o Altres
	 Sistemes d'identificació d'investigadors:
	o ORCID, ResearcherID i ScopusID
	METODOLOGIA
	Es combinaran les sessions expositives amb activitats pràctiques per part dels assistents.
	Durada: 2 hores
	Lloc: Aula 1.01 Edifici Polivalent 1 Campus cappont
	Data: 27 d’abril de 2023
	Horari: de 12:00 h. a 14:00 h.
	Inscripció: Telemàticament omplint el formulari que apareix en aquest enllaç:  http://www.fpu.udl.cat/ca/activitats/index/
	Observacions:
	Aquesta activitat no es durà a terme si no hi ha un mínim de 15 persones inscrites.

