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 Publicar qualsevol investigació rellevant (positiva o negativa).

 Prioritzar qualitat (impacte) sobre quantitat (N publicacions).

 Publicacions arbitrades (peer review): revistes i  congressos.

 Criteris de selecció:

 Prestigi científic (impacte, entitats editores, comitès).

 Audiència (acadèmic, professional).

 Cobertura temàtica (quines publicacions hi ha sobre el tema?).

 Tipus de treballs publicats (articles originals, revisions, etc.).

 Visibilitat (bases de dades, directoris, classificacions).

 Terminis (avaluar i publicar), periodicitat i nombre articles.

 Acompliment de criteris formals. 

Drets d'autor, propietat intel·lectual i accés obert.

Publicació



Publicació: Criteris formals

URL: http://www.latindex.unam.mx/documentos/revistas_imp.html

http://www.latindex.unam.mx/documentos/revistas_imp.html


Publicació: Propietat intel·lectual

URL: http://www.sherpa.ac.uk/romeo

http://www.sherpa.ac.uk/romeo/


Publicació: Accés obert



 Accés en línia, gratuït, immediat i permanent al text complet.

 Avantatges:
 Accés a la producció científica anterior.

 Eliminació barreres (subscripcions)  Coneixement com a dret públic.

 Autors mantenen dret a decidir ús dels treballs (canvi Copyright per 
llicències Creative Commons).

 Més visibilitat, ús i impacte (?).

Obstacles:
 Inèrcia per publicar en revistes d’editorials comercials.

 Mecanismes d’avaluació científica.

 Desconeixement i temor a infraccions.

 Rutes:
 Ruta daurada: publicar a revistes OA (algunes cobren).

 Ruta verda: arxivar a dipòsits digitals (temàtics o institucionals).

Publicació: Accés obert



Publicació: Accés obert

URL: http://www.biomedcentral.com/content/pdf/1741-7015-10-73.pdf

http://www.biomedcentral.com/content/pdf/1741-7015-10-73.pdf


Publicació: Accés obert

URL: http://dx.doi.org/10.1371/journal.pone.0127502

http://dx.doi.org/10.1371/journal.pone.0127502


Publicació: Accés obert

URL: https://doaj.org

https://doaj.org/


Publicació: Accés obert

URL: https://www.youtube.com/watch?v=yMvgrfM6VWM

https://www.youtube.com/watch?v=yMvgrfM6VWM


Estratègies proactives de difusió 

 Abans d’enviar manuscrit:

 Tramesa a col·legues, autors citats i especialistes.

 Selecció de la revista.

Manuscrit acceptat (amb permís editorial):

 Lloc web (personal i/o institucional).

Dipòsits digitals.

Manuscrit publicat:

 Remissió a especialistes.

 Perfils d’investigadors.

 Entrades a blogs, xarxes socials.

Difusió



Difusió: Perfils d’investigador

URL: https://scholar.google.com

https://scholar.google.com/citations?user=OYO6ZXUAAAAJ&hl=ca&oi=ao


Difusió: Perfils d’investigador

URL: http://www.researcherid.com

http://www.researcherid.com/rid/L-5956-2014


Difusió: Perfils d’investigador

URL: http://www.elsevier.com/solutions/scopus



Difusió: Perfils d’investigador

URL: http://orcid.org

http://orcid.org/0000-0002-5276-1392


Ciència 2.0

 Conjunt de serveis i aplicacions científiques basades en la 
col·laboració i participació de l’usuari.

 Canals complementaris per potenciar la difusió científica:

Blogs.

Xarxes socials generals (Facebook, Twitter). 

Xarxes socials especialitzades (ResearchGate, Academia.edu).

Gestors bibliogràfics (Mendeley, Zotero, CiteuLike).

Altres eines 2.0.

Difusió: Ciència 2.0



Difusió: Ciència 2.0

URL: https://youtu.be/xV9BoF4K7Xs

https://youtu.be/xV9BoF4K7Xs
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 Visibilitat de la producció científica a través de la indexació.

 Bases de dades

Multidisciplinàries: Bases de dades comercials, amb l’afiliació
institucional dels autors i les citacions (rebudes i donades).

 Web of Science (WoS) 

 Scopus

 Especialitzades (PubMed): Només afiliació 1r autor. No citacions.

Google Scholar: Accés gratuït, inclou citacions, enorme volum de 
dades però manca control (documental i fonts).

Dipòsits digitals (temàtics i institucionals)

 The Directory of Open Access Repositories (OpenDOAR).

 Gestors bibliogràfics

Indexació



Indexació: Dipòsits digitals

URL: http://www.opendoar.org

http://www.opendoar.org/
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Qualitat d’una publicació científica és difícil de mesurar.

Mètodes qualitatius: Opinions d’experts. 

Mètodes quantitatius: Nombre de publicacions i citacions .

 Escala macro (països) Màxima fiabilitat i validesa.

 Escala meso (regions, institucions, àrees)  Fiabilitat i validesa.

 Escala micro (grups, investigadors)  Baixa fiabilitat i validesa.

 Indicadors bibliomètrics (parcials i indirectes) donen suport a 
la presa de decisions, no substitueixen l’opinió dels experts. 

Mètodes bibliomètrics 

Depuració (variants) dels noms institucionals.

 Atribució de les publicacions.

 Recompte de les publicacions (total o fraccionat).

 Importància de les fonts d’informació (bases de dades)

Bibliometria



Bibliometria

URL: http://videoteca.iec.cat/entrada.asp?v_id=456

http://videoteca.iec.cat/entrada.asp?v_id=456


 Indicadors de producció (productivitat/activitat)

Nombre autors o institucions. 

 Segons fonts d’informació, tipus de documents o àrees científiques.

 Indicadors de col·laboració

 Taxa de col·laboració: % documents amb més d’un autor o institució. 

 Taxa de col·laboració internacional.

 Índex de coautoria/col·laboració: signatures per treball.

 Xarxes de coautoria/col·laboració.

 Indicadors d’impacte 

 Indicadors d’impacte esperat (Factor d’Impacte).

 Indicadors d’impacte observat (Citacions reals).

 Indicadors alternatius

Bibliometria: Indicadors



 Indicadors d’impacte esperat (Factor d’Impacte)

 Caracteritza revista (visibilitat i ús, no qualitat) i fàcil d’aplicar.

 Estima impacte previst (a partir de citacions d’anys anteriors).

 Fórmula Mitjana de citacions de les publicacions d’una revista 
(estadísticament no representativa, distribució irregular  citacions)

Depèn de cada disciplina: Mida; Tipus (bàsica o aplicada); Hàbits 
de publicació i citació, etc.

Manipulació política editorial (autocitació, articles polèmics, etc.)

Distribució per quartils (Excel·lència = Quartil 1)

 Journal Citation Reports (1987- ), Scimago Journal Rank (1999-), 
Eigenfactor...

 Indicadors d’impacte observat (Citacions reals)

Bibliometria: Indicadors



Bibliometria: Indicadors

URL: https://www.youtube.com/watch?v=q0pjO_ET5fU

https://www.youtube.com/watch?v=q0pjO_ET5fU


 Indicadors d’impacte esperat (Factor d’Impacte)

 Indicadors d’impacte observat (Citacions reals)

 Caracteritza l’article.

 Citacions reals rebudes (difícil d’aplicar). 

Mesura fiable i vàlida de la repercussió d’un treball científic.

Mitjana de citacions per publicació.

 Percentatge de documents citats, no citats o altament citats. 

 Excel·lència: decil o centil més citat per categoria temàtica i any 
de publicació.

 Caracterització dels autors citants (per exemple, permet detectar 
autocitacions).

Bibliometria: Indicadors



 Indicadors alternatius

 Xarxes

 Enllaços entre autors, citacions, paraules, etc.

 Índex h

 Indicador senzill i agrupa producció i impacte. 

 Cal matissar segons l’edat acadèmica de l’investigador o les 
particularitats de cada disciplina.

Ús

 Consulta usuaris (dates, durada, tipus). 

 Immediat però encara immadur com alternativa a la citació.

Web 2.0 (Altmetrics)

 Comentaris (blogs), xarxes socials, etc.

Bibliometria: Indicadors



Bibliometria: Indicadors

URL: http://www.altmetric.com/top100/2014/

http://www.altmetric.com/top100/2014/


Bibliometria: Indicadors

URL: https://www.youtube.com/watch?v=Jd7VG_hgMLY

https://www.youtube.com/watch?v=Jd7VG_hgMLY


 Nature Index

 Nombre d’articles de recerca publicats a 68 revistes d’excel·lència (física, 
química, geologia, medi ambient, biologia i medicina). 

 Actualització mensual segons publicacions dels 12 darrers mesos.

 Indicadors (per institucions o països): Article Count (AC); Fractional Count 
(FC); Weighted FC (WFC).

 SCImago Institutions Ranking (SIR)

 Documents indexats a la base de dades Scopus. 

 Indicadors normalitzats en una escala de 0 a 100.

 Mètode de recompte total de documents (no fraccionat).

 Indicadors: Activitat; Visibilitat; Excel·lència; Col·laboració internacional.

 Mapping Scientific Excellence

 Excel·lència científica internacional en 17 àrees.

 Indicadors: Best Paper Rate (10% més citat); Best Journal Rate (Q1).

Bibliometria: Rànquings institucionals



Bibliometria: Rànquings institucionals

URL: http://www.natureindex.com

http://www.natureindex.com/


Bibliometria: Rànquings institucionals

URL: http://www.scimagoir.com

http://www.scimagoir.com/


Bibliometria: Rànquings institucionals

URL: http://www.excellencemapping.net

http://www.excellencemapping.net/


 Journal Citation Reports (JCR)

 Font d’informació: Web of Science. 

 JCR (2013) conté 10.927 revistes.

 Indicadors: Articles; Citacions; Factor d’Impacte (2 i 5 anys); Immediatesa; 
Vida mitjana (Citació).

 SCImago Journal & Country Rank

 Font d’informació: Scopus.

 SJR (2013) conté 29.385 revistes.

 Indicadors: Documents; Citacions; SJR; Index H.

 Google Scholar Metrics

 Font: Google Scholar.

 Llistat de les principals publicacions científiques en 9 idiomes.

 Recomptes de dades i de citacions són automàtics i estimatius.

 2 indicadors bibliomètrics (articles i revistes).

Bibliometria: Rànquings de revistes



Bibliometria: Rànquings de revistes

URL: http://tmsnrt.rs/1GJQ5oo



Bibliometria: Rànquings de revistes

URL: http://www.scimagojr.com

http://www.scimagojr.com/


Bibliometria: Rànquings de revistes

URL: https://scholar.google.com/citations?view_op=top_venues&hl=ca&vq=med

https://scholar.google.com/citations?view_op=top_venues&hl=ca&vq=med
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Avaluació

Objecte: Entitats; Programes; Projectes; Publicacions.

 Finalitat: Retre comptes, repartir recursos i generar reputació.

 Criteri general: Activitat intensa, internacional i rellevant.

 Indicadors: Projectes; Publicacions; Transferència; Innovació.

 Cada camp científic té hàbits de publicació (tipus de 
documents) i d’informació (citacions).

 El més valorat en ciències de la salut són les publicacions en 
revistes de prestigi internacional.

 Autoria: Ordre signatura (posicions rellevants); Mitjana de 5 
autors a WoS (Biomedicina); N autors elevat (justificat). 

 Revista: Factor d’impacte; Citacions reals; Visibilitat; Qualitat 
editorial; Criteris formals.



Avaluació: Convocatòria ISCIII (2015)

URL: http://www.boe.es



Avaluació: Manifest de Leiden

URL: http://www.leidenmanifesto.org

http://www.leidenmanifesto.org/
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Moltes gràcies!

Dr. Llorenç Arguimbau (Coordinador)

Observatori de la Recerca (OR-IEC)

Institut d’Estudis Catalans 

C. Carme, 47 – 08001 Barcelona

llarguimbau@iec.cat

ORCID 0000-0002-3484-9016

ResearcherID A-9779-2013

Scholar Citations qFeZy7IAAAAJ&hl

Twitter @IEC_ObsRecerca

Portal web meridia.iec.cat

Blog blogs.iec.cat/observatori


