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Descripció 

Tots els programes públics de finançament de la recerca tenen com a requeriment el depòsit de les dades 

de recerca en accés obert i la realització d’un pla de gestió de dades. 

Aquesta formació tractarà de la reutilització i dipòsit de les dades de recerca en accés obert (aplicació dels 

Principis FAIR) de les dades de recerca. A més, com aquesta gestió es reflecteix a un pla de gestió de dades, 

incloent quin programari hi ha disponible per elaborar-lo. 

 

Resultat d’aprenentatge 

Al finalitzar la sessió l’assistent serà capaç de: 

- Definir els conceptes clau de l’àmbit de la gestió de les dades de recerca. 

- Aplicar les polítiques, normatives i requeriments amb el depòsit en accés obert de les dades de recerca 

finançades amb fons públics. 

- Aplicar els requeriments de configuració per a que les dades complint amb els Principis FAIR. 

- Elaborar un pla de gestió de dades. 

- Identificar les diferents opcions pel depòsit de les dades a la URV. 

Dades de recerca: Principis FAIR, dipòsit en accés obert i pla de gestió de dades 

Codi 06CR0041-12 

Modalitat Virtual (seminari web) 

Dates 30 de maig de 2023 

Hora 9:00 h 

Durada 1,5 hores 

Lloc Sala Teams de la URV 

Places 100 

Destinataris PDI, Doctorands i PAS que realitza tasques de suport a la recerca 

Impartit per 

María José Sánchez Martos 

Jose Luís González Ugarte 

Centre de recursos per a l’Aprenentatge i la Investigació 

Idioma Català 
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- Seleccionar el repositori de dades més adient pel dipòsit de les dades de recerca en accés obert. 

 

Continguts  

- Conceptes clau 

- Principis FAIR i fitxer Readme.txt 

- Citar les dades de recerca 

- Normatives, polítiques de dades de recerca en accés obert 

- Repositori de dades 

- Pla de gestió de dades 

- Programari per elaborar un pla de gestió de dades 

 

Metodologia 

Presentació i qüestionari d’autoavaluació en català i angles. 

Guia: https://urv.libguides.com/Dades_Recerca (disponible en espanyol, català i anglès) 

 

Avaluació i certificació  

Tots els assistents a la sessió que responguin l’enquesta final de satisfacció rebran per correu electrònic el 

certificat d’assistència.  

https://urv.libguides.com/Dades_Recerca

