
 

 

INFORMACIÓ GENERAL 

 

PRESENTACIÓ 

 

Les dades de recerca obertes són dades d’accés gratuït que poden ser reutilitzades, 

combinades amb d’altres, redistribuïdes, etc. per a la recerca acadèmica i la docència. 

Idealment, no tenen restriccions per a la reutilització i redistribució, amb llicències 

que ho recolzin. Compartir-les de manera oberta facilita la validació, suposa la base 

per la reproductibilitat i verificació de la recerca, i obre un camí per promoure la 

col·laboració, a la vegada que millora la visibilitat de l’investigador i la institució. 

Dipositar les dades en obert i realitzar l’adequat pla de gestió de dades, ajudarà a 

l’investigador a pautar el tractament de les dades, així com definir quins aspectes 

importants cal tenir cura a cada fase dins del cicle de vida de la recerca.  

El programa Horitzó 2020 obliga a dipositar les dades, metadades i el pla de gestió 

de dades necessaris per validar els resultats presentats. 

 

OBJECTIUS 

 

- Conèixer les diferents tipologies de dades durant el cicle de vida del projecte 

de recerca. 

- Adquirir les habilitats necessàries per tal de generar dades FAIR.  

- Ser capaç de definir el conjunt de metadades descriptiu de les dades de 

recerca. 

- Conèixer quines eines existeixen per confeccionar un pla de gestió de dades. 

- Ser capaç de redactar i gestionar un pla de gestió de dades.  

 

CONTINGUTS 

 

 

- Presentació de la sessió. 

- Sessió teòrica amb exercicis pràctics.  
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Títol 

activitat 

Gestió de dades de recerca: pla de gestió de dades 

Tipus 

d’activitat 

Eines per a la docència i la recerca 
 

Adreçat a  PDI i doctorands 

Impartit 

per 

Jose Luis González Ugarte 

Maria José Sánchez Martos 

Centre de Recursos per a l’Aprenentatge i la Investigació 

Sessions 1 sessió de 3 hores 

Idioma Català 

Places  30 

 Dia:  13 de novembre de 2019  

Hora: de 10h a 13h 

Lloc: Aula de formació del CRAI campus Catalunya 



MATERIAL  

 

- Presentació en format PDF. 

- Exercicis pràctics. 

 


