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Títol 
activitat

Investigació en Ciències de l’Educació: consells per publicar els teus 
articles 

Tipus 
d’activitat

Eines per a la docència i la recerca

Impartit 
per

CRAI

Sessions 1 sessió de 3 hores
Places 20

Dia:   17 de novembre de 2016
Hora:   d’11 a 14 h
Lloc:   CRAI Campus Sescelades. Aula de formació 

INFORMACIÓ GENERAL

PRESENTACIÓ

Sessió destinada a donar suport al PDI de Ciències de l’Educació en els processos

relacionats  amb la  publicació  científica:  avantatges  de  publicar  en  accés  obert,

aspectes bàsics de la redacció d’articles científics, tria de les publicacions amb més

factor  d’impacte,  i  ús  de les xarxes socials  acadèmiques per  obtenir  una millor

visibilitat. 

OBJECTIUS

‐ Obtenir una visió general de tots els processos relacionats amb la publicació

científica 

‐ Conèixer el factor d’impacte i els recursos que l’ofereixen, per tenir les eines

per triar en quines revistes és millor publicar

‐ Crear  identificadors  de  l’investigador  i  perfils  a  les  xarxes  socials

acadèmiques per augmentar la visibilitat de la producció científica

CONTINGUTS

1. Com publicar? 

1.1. Identificador ORCID

1.2. Normes dels editors

1.3. Propietat intel·lectual i drets d’autor

2. On publicar? Criteris d’avaluació de les publicacions

2.1. Resolucions de l’ANECA i l’AQU.



2.2. Factor d’impacte i altres índexs bibliomètrics. 

2.2.1. Web of Science i Journal Citation Reports

2.2.2. Scopus i Scimago Journal Rank

2.2.3. Google Scholar Citations i Google Scholar Metrics

2.2.4. Altres recursos: ERIH, CIRC, DICE-CINDOC, llistat revistes FECYT

2.3. Recursos per avaluar els llibres i capítols de llibres

2.3.1. Book Citation Index

2.3.2. SPI  Scholarly  Publishers  Indicators  in  Humanities  and  Social
Sciences

2.4. Altmetrics. Nous recursos per avaluar l’impacte de les publicacions

3. Com millorar la visibilitat? 

3.1. Accés obert

3.2. Repositori URV i Portal de la Recerca

3.3. Xarxes socials acadèmiques

3.3.1. Mendeley

3.3.2. Google Scholar

3.3.3. ResearchGate

MATERIAL 

Presentació 

Exercicis pràctics dins la sessió.


