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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. 

En aquesta formació es tractarà de la reutilització i del dipòsit de les dades de recerca en accés obert 

(aplicació dels Principis FAIR) de les dades de recerca. També es donaran les pautes per a elaborar un pla 

de gestió de dades, així com el programar-hi per a elaborar-ho adequadament  

 

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 dipòsit en accés obert de les dades de recerca 

finançades amb fons públics. 

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

- Elaborar un pla de gestió de dades. 

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

- Seleccionar el repositori de dades més adient per dipositar-hi les dades de recerca en accés obert. 

Dades de recerca i pla de gestió de dades (Autoaprenentatge) 

Codi 06CR0062-2 

Modalitat Curs al Campus virtual 

Dates 16/01/2023 – 16/06/2023 

Hora Asíncron 

Durada 4 Hores 

Lloc Campus virtual de la URV (moodle) 

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 



Institut de Ciències de l’Educació  

   

 

 

Continguts  

- Conceptes clau 

- Drets d’accés i llicències Creative Commons 

- Citar les dades de recerca 

- Normatives, polítiques de dades de recerca en accés obert 

- Principis FAIR i fitxer Readme.txt 

- Repositori de dades de recerca 

- Pla de gestió de dades 

 

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/Dades_Recerca (disponible en espanyol, català 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.  
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