
 

Pla de Formació Permanent del Personal Docent i Investigador 
Programa de Formació Transversal de Doctorat 

 

   

 

1 

 

 

 

Descripció 

Publicar en accés obert ha esdevingut un dels requeriments de la majoria dels organismes públics de 

finançament de la recerca, però també de la URV.  

Es proporciona a l’assistent els continguts relacionats amb la publicació de la recerca en  accés obert, el 

dipòsit en el repositori institucional, les polítiques i normatives relacionades amb la publicació en accés 

obert. També s’abordarà la vinculació del CV de l’investigador a IRIS i el repositori institucional amb el Portal 

de la Recerca de Catalunya. 

 

Resultats d’aprenentatge 

Al final de la sessió l’assistent serà capaç de: 

- Definir els conceptes clau de l’àmbit de l’accés obert. 

- Identificar les diferents vies per publicar en accés obert. 

- Diferenciar les versió d’un article en cada moment del procés de publicació. 

- Aplicar les diferents iniciatives, polítiques i normatives sobre l’accés obert a nivell institucional, 

nacional i europeu. 

Publicar en accés obert (Curs d’autoaprenentatge) 

Codi 01CR0051-3 / 06CR0051-3 

Modalitat Curs al campus virtual 

Dates Obert 15/10/2022 – Tanca el 15/12/2022 

Hora Asíncron 

Durada 4 hores 

Lloc Moodle URV 

Places 100 

Destinataris PDI, Doctorands i PAS amb 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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- Avaluar les diferents possibilitats del cofinançaments dels costos d’APC (Article Processing Charge). 

- Descriure el repositori institucional de la URV. 

 

Continguts  

1. Definició dels conceptes claus: 

1.1. Accés obert i la diferència amb accés gratuït. 

1.2. Període d'embargament. 

1.3. Versions d'un article en el procés de publicació. 

1.4. APC (Article Processing Charge) 

1.5. Indicadors de qualitat de les revistes. 

2. El dret d'autor i les llicències Creative Commons. 

3. Eines per consultar les polítiques editorials. 

3.1. Directori DOAJ 

3.2. Bases de dades de consulta: Sherpa/Romeo i Dulcinea. 

3.3. Web de les revistes/editorials. 

4. Vies de l'accés obert. 

5. Criteris a tenir en compte abans de publicar. 

6. Iniciatives, normatives i polítiques vinculades amb la publicació en accés obert. 

7. Estratègies per publicar en accés obert: 

7.1. Prioritzar publicar en revistes d'alta qualitat i en accés obert. 

7.2. Minimitzar les despeses de publicació i publicar accés obert. 

7.3. Complir amb els períodes d'embargament i publicar en accés obert. 

8. El repositori institucional de la URV. 

8.1. Descripció i contingut. 

8.2. Visibilitat i interoperabilitat. 

8.3. Dipòsit de documents. 

8.4. Relació del CV a IRIS amb el repositori institucional, el Portal de la Recerca de Catalunya (PRC) i 

l'Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya (AQU). 

9. Resum i fluxgrama per publicar en accés obert. 
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Metodologia 

Curs virtual i asíncron d'autoaprenentatge, realitzat dins del Campus Virtual de la URV, que proporciona 

treball autònom i independència temporal per la consolidació dels continguts.  

Les activitats definides són: 

- Activitats introductòries: Presentació de l'assistent al curs. 

- Activitats teòriques, on es treballaran les competències tècniques, amb lectures dirigides o visionat 

de material audiovisual. 

- Activitats d'autoavaluació. 

- Atenció personalitzada: A través del fòrum o per correu electrònic amb una resposta no superior a 

les 72 hores (en dies laborables del període lectiu). 

 

Guia: https://urv.libguides.com/Acces_Obert català, castellà i anglès. 

 
 

Avaluació i certificació  

Es lliurarà un certificat d'aprofitament a les persones participants que facin les activitats proposades i 

obtinguin un 65% o més de la puntuació del curs.  

https://urv.libguides.com/Acces_Obert

