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Descripció 

Existeixen diferents elements a considerar a l’hora de publicar en accés obert: els costos de publicació, els 

ajuts i descomptes per cofinançar el pagament en articles d’accés obert, la qualitat de la revista, els 

períodes d’embargament imposats per les revistes... 

En aquesta formació es tractarà de les eines disponibles per ajudar als investigadors a establir diferents 

estratègies que prioritzin els diferents elements. 

 

Resultats d’aprenentatge 

Al finalitzar la sessió l’alumne serà capaç de: 

- Definir els conceptes clau en l’àmbit de l’accés obert. 

- Utilitzar les diferents eines que ofereixen informació sobre la qualitat de les revistes. 

- Identificar les eines per consultar les polítiques editorials de les revistes. 

- Avaluar les diferents possibilitats del cofinançament dels costos d’APC (Article Processing Charge). 

- Aplicar les diferents iniciatives, polítiques i normatives sobre l’accés obert a nivell institucional, 

nacional i europeu. 

Estratègies per optimitzar els costos de publicar en accés obert 
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- Utilitzar l’estratègia de publicació en accés obert més optima. 

 

Continguts  

1. Conceptes clau 

2. Eines per identificar la qualitat de les revistes 

3. Eines per identificar polítiques editorials 

4. Ajuts per publicar en obert 

5. Normatives i polítiques 

6. Estratègies 

 

Metodologia 

Presentació i qüestionari d’autoavaluació en català i anglès 

Guia: https://urv.libguides.com/Acces_Obert (disponible en català, castellà i anglès) 

 

Avaluació i certificació  

Tots els assistents a la sessió que responguin l’enquesta final de satisfacció rebran per correu electrònic el 

certificat d’assistència.  

https://urv.libguides.com/Acces_Obert

