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Descripció 

- Conèixer el sistema d’informació de la recerca i la Innovació de la URV (IRIS)  és bàsic, entre altres,  per 

gestionar la producció científica dels investigadors.  

- L'avaluació de les publicacions científiques és necessària, tant perquè la investigadora o investigador conegui 
on publicar a fi que la seva investigació tingui la major visibilitat i impacte, com perquè finançadors i 
institucions puguin valorar el currículum investigador. 

 

Resultats d’aprenentatge 

Al final de la sessió l’assistent serà capaç de: 
- Conèixer l’aplicatiu de gestió de gestió curricular de la URV: IRIS 

- Conèixer com obtenir indicis de qualitat de les seves publicacions (factors d’impacte, cites i altres evidències de 

qualitat de la producció científica). 

 

Suport per a la sol·licitud de sexennis 

Codi 01CR0067-1 

Modalitat Virtual: seminari web 

Dates 13 i 14 de desembre de 2022.  

El curs té una durada de dos dies i és imprescindible assistir a les dues sessions per obtenir 

el certificat d’assistència. 

• Dia 13: formació IRIS  

• Dia 14: suport a sexennis (2 sessions simultànies, una per a ciències socials i 

humanitats i una altra per a ciència i tecnologia) 

Hora 9:00-10:30 h 

Durada 3 h (dues sessions de 1’5h cada dia)   

Lloc Sala TEAMS. 

Per a la sessió del dia 14 s’habilitaran dues sales TEAMS, una per a ciències socials i 

humanitats i l’altra per a ciència i tecnologia. 

Places 100 

Destinataris PDI i PAS amb tasques de suport a la recerca 

Impartit per Yolanda Viñuales (Servei Suport recerca) 

Blanca Ferré Vives i Mònica Bonillo (CRAI) 

Idioma Català 



Institut de Ciències de l’Educació  

   

 

Continguts  

 

Dia 1: Formació IRIS: 

- Accés a l’aplicatiu 

- iCvn (iBase): Apartats, enllaços i filtres, Dades personals i identificadors, Actualitzacions automàtiques i associació 

d’ítems, Afegir un element nou, Indicis de qualitat associats als ítems 

- iPublic i configuració de l’iPublic 

- IReport:  Informes, Models de CV 

- Generació d’un CV: Informe CV complet, CVN, CVA, CVA ISCIII, CV AQU agregat (AAI) i Lector, Personalització del 

contingut: Llistes predefinides 

 

Dia 2: Formació Suport a sexennis (CRAI)  

- Ciència i Tecnologia   

- Ciències Socials i Humanitats 

Temes: 

- Interpretació dels indicadors bibliomètrics d’IRIS 

- Indicadors d’impacte de  la producció científica 

- Identitat digital dels investigadors i les institucions 

- Presentació de les guies corresponents 

- Recomanacions generals 

 

Metodologia 

Presentació PDF de la sessió en català   

Guies: 

- Indicadors d’impacte de la producció científica [ https://urv.libguides.com/Indicadors ] 

- Acreditacions i sexennis [https://urv.libguides.com/sexennis] 

- Identitat digital dels investigadors i les institucions [https://urv.libguides.com/Identitat_Digital] 

 

Avaluació i certificació  

Tots els assistents a la sessió que hagin assistit a les dues sessions i responguin l’enquesta final de satisfacció rebran per 

correu electrònic el certificat d’assistència.  

https://urv.libguides.com/Indicadors
https://urv.libguides.com/sexennis

