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1 Introducció

 Autors i publicacions
 Avaluació 
 Xarxes socials 
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1.1 Què fan els autors?

 Autor del s. XX
•Publica un article de revista o capítol de llibre (i 
no fa res més).

 Autor del s. XXI
•Publica un article o capítol de llibre.
•El posa en accés obert.
•El difon a les xarxes socials, al seu blog 
personal, etc. (Fa de community manager).
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1.2 Xarxes socials

 Xarxes socials 
acadèmiques.

• Especialitzades en 
informació científica.

 Xarxes socials
• També difonen 

continguts de recerca.
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1.3 Avaluació

 Com es pot mesurar el ressò o la influència 
que té una publicació científica?

 Indicadors quantitatius per valorar l’impacte 
d’una publicació :
•Citacions
•Usos
•Presència a les xarxes socials
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2 Avaluació de les publicacions
 Base per a l’avaluació de la qualitat de la 

producció científica: la citació del treball.

 Creat per E. Garfield.
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2.1 Instruments de mesura
 Impacte (de la revista)

•És el quocient entre les cites rebudes per una 
revista en dos (FI) o tres (SJR) anys i el nombre 
d’articles publicats en aquest mateix període.
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2.1 Instruments de mesura (ii)
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 Índex h (d’un autor)
•Mesura la trajectòria d’un autor
•Un investigador té un índex 7 quan té més de 7
treballs que han rebut 7 cites



2.2 Valoració
 A favor

•Fàcil de calcular
•Dada quantitativa
•Objectivitat

 Crítiques:
•Les revistes anglòfones estan molt més 
representades.

•Assigna a tots els articles el factor d’impacte 
de la revista.

•El període de càlcul FI és molt curt.
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2.2 Valoració (ii)

 Criticat especialment en Humanitats

 Cada disciplina té els seus hàbits de 
publicació (articles o llibres) i de citació
•Humanitats i Ciències socials: llibres
•Ciències experimentals i salut: articles
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2.3 Altres sistemes

 Hi ha altres sistemes quantitatius per a la 
valoració de l’impacte d’un text acadèmic.

 Ús
•Quantes persones em “llegeixen”?
•Nombre de lectures i descàrregues.

 Difusió a les xarxes socials
•Quantes persones em comparteixen?
•Nombre de redifusions, cites, likes, etc.
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3 Què són les altmètriques? 

 Se’n comença a parlar el 2010.

 “Altmetrics is the creation and study of new 
metrics based on the Social Web for 
analyzing, and informing scholarship”. 
(altmetrics.org)

 Analitzen els continguts de la web social per 
oferir mètriques complementàries de difusió 
de les publicacions científiques. 
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3 Què són les altmètriques? (ii)

 Què mesuren
• Immediatesa
•Visibilitat a les xarxes socials

 Indicadors
•Nombre de redifusions (retuits, etc.)
•Comentaris
•Mencions (likes), etc.

 Diversos editors i portals estan incorporant 
aquesta informació.
•PLOS, ResearchGate, Scopus, Nature, etc.
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3 Què són les altmètriques? (iii)

 Alternatives?
•Més aviat s’han de qualificar com a mètriques
complementàries.

 Article-metrics
•Centren el seu focus en l’article (i no pas en la 
revista).
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3.1 El cas de PLOS
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 Utilitza el sistema Article Level Metrics (des 
de 2009).

 Centrat en l’article.
 Sense ànim de lucre.
 Les dades les proveeix el mateix editor.
 Inclou no només estadístiques de presència 

a la xarxa sinó també citacions i dades d’ús.



Article Level Metrics (PLoS)
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Article Level Metrics (PLoS) (ii)
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3.2 Scopus
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3.2 Scopus (ii)
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3.2 Scopus (iii)
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3.3 Nature
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 Puntuació basada en l’atenció online de 
l’article.
•Xarxes socials
•Presència als mitjans.

 Cada color és un tipus d’atenció.
 Es dona també una contextualització (en 

relació a articles d’una edat similar) 



3.3 Nature (ii)
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3.3 Nature (iii)
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3.4 ResearchGate

 Puntuació (RG Score)

 Índex h

 Influència (RG Reach)
•Directa (seguidors, coautors, col·laboradors, 
etc.)

• Indirecta (seguidors dels coautors, dels 
col·laboradors, dels projectes, etc.).
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3.4 ResearchGate (ii)
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3.5 Aplicacions per mesurar-ho

 ImpactStory

 Altmetric

 PLUM
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3.5.1 Comparativa (Melero, 2015)
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3.6 Valoració (a favor)

 Mesuren incidència més enllà dels cercles 
acadèmics.

 Es poden aplicar a tot tipus de document.

 Els resultats són immediats (no cal esperar 
el valor anual del FI o SJR).
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3.6 Valoració (en contra)

 Els indicadors s’han de recollir de manera 
molt ràpida perquè, a vegades, 
desapareixen.

 Difícils de comparar entre sí.
•Què val més un retweet o un “m’agrada”?

 Dificultats en la normalització i homogeneïtat 
en la recollida de dades.

 Pot ser que diferents eines de mesura 
ofereixin resultats diferents.
•P.e. ImpactStory / Altmetrics
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4 Conclusions
 Paper del científic deprés de la publicació.

•Posar en accés obert
•Difusió xarxes socials i acadèmiques.

 Indicadors per valorar l’impacte de la 
publicació :
•Citacions
•Ús
•Presència a les xarxes
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4 Conclusions (ii)
 Altmètriques

•Mesuren l’impacte social
•No són alternatives, sino més aviat  
complementàries

•Estan en fase de consolidació però tindran 
recorregut.

 Cal centrar l’anàlisi en l’article 
•Article Level Metrics
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