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Descripció 

Amb aquest taller aprendràs a utilitzar diverses eines per gestionar el teu perfil d’investigador/a i 

coneixeràs com el CRAI et pot ajudar en aquest procés. 

Saber gestionar el nostre perfil d’investigador/a ens permetrà comptar amb una identitat digital 

única. Aquesta, juntament amb una correcta signatura i filiació institucional, contribueix a 

augmentar la nostra visibilitat ja que ens permet aglutinar tota la nostra activitat investigadora 

(publicacions, citacions rebudes, etc.) a més de servir com a carta de presentació dins la comunitat 

investigadora. 

 

Objectius 

- Presentació dels diferents serveis de suport a l’investigador/a que ofereix el CRAI. 

- Familiaritzar-nos amb el concepte d’identitat digital i entendre la importància que té en el món 

de la investigació científica. 

- Unificar la signatura dels treballs i la filiació institucional de la URV. 

Taller pràctic per gestionar el meu perfil d’investigador/a: 

eines i serveis que ofereix el CRAI (PRESENCIAL) 

Codi 06CR0002-6 

Modalitat Taller pràctic presencial 

Dates 20 de març de 2023 

Hora 16:00 h 

Durada 3 hores 

Lloc Aula I3004  de la Facultat de Medicina i Ciències de la Salut 

Places 10 

Destinataris PDI i doctorands 

Impartit per 
Rebeca Ucero i Toni Mateo 

Centre de recursos per a l’Aprenentatge i la investigació 

Idioma Català 
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- Conèixer els principals identificadors digitals (Publons, Google Scholar ID, Scopus Author ID, 

ORCID, etc.). 

- Aprendre a crear i mantenir actualitzat el nostre perfil d’investigador/a. 

- Conèixer les principals mètriques associades a la nostra activitat investigadora. 

 

Continguts  

1. El CRAI i el servei de suport a l’investigador. 

2. Què és la identitat digital? 

3. Signatura i filiació institucional. 

4. Identificadors digitals: Scopus Author ID, Publons (WoS) Google Scholar ID. 

5. ORCID: crear el teu perfil i explorar les possibilitats que té per vincular-se amb altres 

identificadors digitals. 

6. Manteniment del perfil: creació d’alertes d’autor. 

7. Presentació de les principals mètriques associades a l’activitat investigadora. 

 

Metodologia 

S’utilitzarà la guia Identitat digital dels investigadors i les institucions com a recolzament per a la 

resolució de casos pràctics dels propis assistents. 

 

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/Identitat_Digital

