
 

 
 
 
 

DESCRIPCIÓ DE L’ACCIÓ FORMATIVA 

 

1. PRESENTACIÓ 

Un dels aspectes fonamentals a treballar en el desenvolupament de la carrera 
acadèmica és la visibilitat científica dels investigadors. Aquesta visibilitat està 
clarament relacionada amb la seva capacitat de publicar en revistes d’impacte 
perquè aquestes són les més valorades a l’hora de l’avaluació de la recerca en 
les diferents convocatòries i per les diferents instàncies. 

Publicar en revistes indexades suposa tenir una sèrie d’eines i estratègies per 
assegurar un nivell de qualitat i d’èxit adequat. 

Aquest seminari té com a pretensió donar eines i estratègies als investigadors de 
l’àmbit de les Ciències de l’Educació per tal que puguin millorar la seva visibilitat 
científica. 

 

2. OBJECTIUS 
 

Definir eines i estratègies de visibilitat científica a partir de l’experiència dels 
editors de dues revistes indexades. 

Analitzar, conjuntament amb els editors, els principals aspectes a tenir en 
compte per assegurar un nivell de qualitat suficient per assegurar la publicació 
en revistes d’impacte. 
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3. CONTINGUTS 

 

1. Les revistes científiques indexades. 
2. Aspectes a tenir en compte a l’hora de la redacció d’un 

article científic 
3. Estratègies per a l’assegurament de la qualitat dels articles 

científics 
 

4. METODOLOGIA 

La metodologia que s’utilitzarà és la del seminari per tal de facilitar la interacció 
i l’intercanvi entre els assistents al seminari i els formadors 
 
 

5. DESTINATARIS 

Professors, investigadors i investigadors en formació de l’àmbit de les Ciències 
de l’Educació i de tots aquells investigadors que hi estiguin interessats. 
 

 

6. AVALUACIÓ I CERTIFICACIÓ 

Donat que és un seminari bàsicament d’intercanvi, no es creu necessari dur a 
terme cap procés ni de seguiment ni d’avaluació. 

En tot cas, si que serà convenient avaluar el nivell de satisfacció dels assistents. 
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