
Pla de Formació Permanent del PDI 

Institut de Ciències de l’Educació 
  

 

 

 

INFORMACIÓ GENERAL 

 

PRESENTACIÓ 

 

 
Web of Science (WoS) és una de les principals bases de dades mundials de suport a 

la investigació científica i acadèmica. Facilita l’accés a les referències de les 

principals publicacions científiques de qualsevol disciplina del coneixement, a través 

d’una única plataforma. A més, inclou índexs, indicadors i eines per buscar, 

analitzar i avaluar la producció científica i també el factor d’impacte de les revistes.  

 

OBJECTIUS 

 

Aquesta formació esta destinada a aquells usuaris que ja han utilitzat prèviament la 

plataforma i volen ampliar-ne el coneixement, sobretot pel que fa a les tècniques 

de cerca avançada i a totes les opcions relacionades amb la producció científica dels 

investigadors i les institucions. 

 

CONTINGUTS 

 

Primer part 

‐ Aprendre a combinar cerques i utilitzar l’operador NEAR. 

‐ Navegar per la xarxa de cites per descobrir més publicacions rellevants. 

‐ Instal·lar Kopernio per accedir al text complet de més articles. 

‐ Aprendre els camps d’indexació d’un registre. 

‐ Buscar i analitzar la producció científica d’un autor. 
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‐ Sol·licitar una correcció de dades. 

‐ Crear i analitzar un informe de cites. 

‐ Crear i actualitzar el perfil d’investigador Publons. 

 

Segona part 

 
‐ Entendre el càlcul del factor d’impacte i analitzar el perfil d’una revista. 

‐ Aprendre a fer una cerca avançada i a buscar per direcció. 

‐ Buscar i analitzar la producció científica d’una institució “consolidada”. 

‐ Aprendre les diferents opcions d’exportació. 

‐ Entendre l’índex Emerging Source Citation Index. 

 

 

MATERIAL  

 

- Presentació 

 
 


