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L’avaluació de l’activitat
investigadora del professorat

Per acreditar els mèrits de la recerca, en general es 
demana:demana: 

•L’índex d’impacte de les revistes on s’ha publicat. 

•El quartil on se situen aquestes revistes. 
•Les citacions rebudes pels articles publicatsLes citacions rebudes pels articles publicats. 

•Les bases de dades que indexen les revistes on s’ha 
publicat. 
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Indicadors per valorar les revistes
La valoració de la qualitat de les revistes científiques

Indicadors per valorar les revistes
q q

es basa en el mesurament de l’impacte d’aquesta
publicació mitjançant diferents criteris:

•Factor o índex d’impacte
í d d'i di t•índex d'immediatesa

•Quartil
i f•Eigenfactor

•Index h de Hirsch
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Normatives dels avaluadors de la recerca

Les entitats que avaluen i acrediten 

Normatives dels avaluadors de la recerca

q
l'activitat investigadora mitjançant 

convocatòries són a nivell estatal i català:convocatòries són a nivell estatal i català: 
• CNEAI: Comissió Nacional Avaluadora de 
l'Activitat Investigadora 

• ANECA: L'Agencia Nacional de Evaluación de la C g
Calidad y Acreditación

• AQU: L’Agència per la Qualitat del Sistema• AQU: LAgència per la Qualitat del Sistema 
Universitari de Catalunya
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Factor d’impacte
Què és?
El factor d'impacte intenta mesurar la repercussió que ha obtingut una

i t l it t i tífi ti d l’ àli i d l it i hrevista en la comunitat científica a partir de l’anàlisi de les citacions que han
rebut els articles que s’hi han publicat. Permet comparar revistes, fer
rànquings en funció d’aquest factor i reflectir la rellevància relativa de cada
títoltítol.
Com es calcula?
El factor d'impacte d'una revista és la mitjana del nombre de vegades que esp j g q
cita un article publicat en aquesta revista. Es calcula generalment en base a
un període de dos anys. Per exemple, si volem calcular el factor d'impacte
de l'any 2008 de la revista Nature, considerarem:
– A= Nombre de vegades que els articles publicats a Nature durant el
període 2006‐2007 han estat citats durant l’any 2008. (56.676 vegades)
– B= Número d’articles publicats a Nature durant el període 2006‐2007p p
(1.803 articles)

Factor d’impacte= A / B (56.676 / 1.803 = 31.434) 
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Factor d’impacte: I
On consultar‐lo: 

Factor d impacte: I

Journal Citation Reports (JCR). El nombre de revistes en llengua no
anglesa a JCR és molt reduït, per aquest motiu a Espanya, i a d'altres
països, han aparegut eines alternatives per mesurar el factor
d'impacte de les revistes, com les que utilitzen MIAR, DICE, CARHUS
Plus Latindex ERIH etcPlus, Latindex, ERIH, etc.

IN‐RECS i IN‐RECJ una eina per mesurar l'impacte de les
publicacions científiques espanyoles especialitzades en ciènciespublicacions científiques espanyoles especialitzades en ciències
socials. El càlcul de l'índex d'impacte IN‐RECS seguia la mateixa
fórmula que utilitza el JCR, però a partir de l'any 2007, s'ha pres laq p p y p
decisió de reajustar la fórmula, ampliant un any més en la finestra de
número d'articles publicats reunint les dades dels tres anys anteriors.
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Factor d’impacte: II

RESH: L'indicador escollit per resumir l'impacte científic de les

Factor d impacte: II

RESH: L indicador escollit per resumir l impacte científic de les
revistes espanyoles d'Humanitats, Ciències Socials i Jurídiques
és la taxa de citació. Aquesta taxa és el resultat de dividir el
nombre de citacions rebudes per les revistes espanyoles ennombre de citacions rebudes per les revistes espanyoles en
l'últim quinquenni pel nombre de treballs publicats en aquestes
revistes en aquest mateix quinquenni. En el cas de Ciències
S i l i J ídi 'h tilit t l i i 2005 2009 iSocials i Jurídiques s'ha utilitzat el quinquenni 2005‐2009, i en
Humanitats el quinquenni 2004‐2008.

ó 'Les cites utilitzades per calcular la taxa de citació s'han extret de
417 revistes font (revistes de les quals s'han buidat les
referències bibliogràfiques a revistes espanyoles dels articlesg q p y
científics que publiquen)
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Índex d’immediatesa
Què és?

Índex d immediatesa

Mesura la rapidesa amb què es cita un article d'una revista i
indica amb quina freqüència són citats els articles d'una revista

f d' d l f len un mateix any. Un factor d'immediatesa alt significa que la
revista publica articles punters en investigació.

C l l ?Com es calcula?
Es calcula dividint el nombre de citacions rebudes pels articles
d’una revista publicats en un any pel número d'articles publicatsd’una revista publicats en un any pel número d'articles publicats
en aquell mateix any.

On consultar lo?On consultar‐lo?
Journal Citation Reports (JCR)
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Quartil
Què és?
És un indicador que serveix per avaluar la importància relativa d'una revista
dins del total de revistes de la seva àrea.
Com es calcula?
Si una llista de revistes ordenades de major a menor factor d'impacte esSi una llista de revistes ordenades de major a menor factor d impacte es
divideix en 4 parts iguals, cadascuna és un quartil. Les revistes amb el factor
d'impacte més alt es troben en el primer quartil, els quartils de la part

t l l i l t i l'últi til l t P lcentral seran el segon i el tercer, i l'últim quartil el quart. Per exemple, en
una llista de 100 títols el primer quartil contindrà els 25 primers títols, amb
la qual cosa, aquests seran els més valorats pels investigadors.
On consultar‐lo

Journal Citation Reports (JCR)
IN RECSIN‐RECS
IN_RECJ
SCIMAGO
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Eigenfactor

Què és? 

Eigenfactor

Què és?
És un indicador de la influència o repercussió global de les revistes que es basa, a
l’estil de Pagerank, en el càlcul iteratiu del nivell de citació rebut per una revista
segons d’on provenen les cites (de revistes més o menys citades).
Com es calcula?
Eigenfactor fa servir un algoritme basat en la teoria de xarxes semblant al
PageRank de Google.
• Valora la influència o repercussió de la revista. Valora si es reben cites de 

publicacions molt o poc citades i, per tant, de publicacions més o menys 
influents. 

• El valor 0.01 indica les revistes més influents. Una revista amb un Eigenfactor
superior a 0.01 significa que és una revista amb elevada influència

On consultar‐lo?
Eigenfactor
Journal Citation Reports (JCR)
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Índex h de Hirsch
Què és?

El 2005 Jorge Hirsch, professor de física a la Universitat de Califòrnia, va
publicar l’article An index to quantify an individual's scientific research
output en el qual proposava un indicador anomenat índex h, basat en el
conjunt dels treballs més citats de l’investigador i en el nombre de citacionsconjunt dels treballs més citats de l investigador i en el nombre de citacions
de cadascun d’aquests treballs.

Com es calcula?

El seu càlcul és senzill, consisteix en ordenar els documents d’un
investigador en ordre descendent de nombre de cites rebudes, numerant‐
l i id tifi t l t l l b d’ d i id i b l dles i identificant el punt en el que el nombre d’ordre coincideix amb el de
cites rebudes pel document.

On consultar‐lo?On consultar lo?

Scimago

ISI Web of Knowledge
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Article Influence

• Medeix la influència dels articles publicats a les

Article Influence

• Medeix la influència dels articles publicats a les 
revistes.

• Es calcula com l’Eigenfactor però, a més, es té en 
compte el núm d’articles publicats a la revistacompte el núm. d articles publicats a la revista

• És un núm normalitzat el valor 1 és la mitjana• És un núm. normalitzat, el valor 1 és la mitjana
• Una revista amb un Article Influence superior a 1

i ifi l i lsignifica que tots els seus articles tenen gran 
influència
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JCR: Journal Citation Review

Produït per l'ISI (Institute for Scientific Information)

JCR: Journal Citation Review

Produït per l ISI (Institute for Scientific Information),
distribuït per Thomson Reuters (Scientific) i
gestionat per la FECYT (Fundación Española para lagestionat per la FECYT (Fundación Española para la
Ciencia y la Tecnología), avalua les revistes de
ciència i tecnologia per una banda i les de ciènciesciència i tecnologia per una banda, i les de ciències
socials per una altra (unes 7.000 en total), en funció
d l f t d'i t (b t l' àli i d ldel seu factor d'impacte (basat en l'anàlisi de les
cites que publiquen i que reben les publicacions),
id itj i í d d'i di t Ab tvida mitjana i índex d'immediatesa. Abast
cronològic: des de 1997 fins a l'actualitat.
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Factor d’impacte d’una revista a JCR: I
Per exemple cerquem l’índex d’impacte de la següent revista on hem publicat el 
següent article:

Factor d impacte d una revista a JCR: I

següent article: 
A single footshock causes long‐lasting hypoactivity in unknown environments that is dependent on the 
development of contextual fear conditioning. Daviu, N; Fuentes, S; Nadal, R; Armario, A in 
NEUROBIOLOGY OF LEARNING AND MEMORY 94 (2) 183 190 SEP 2010NEUROBIOLOGY OF LEARNING AND MEMORY 94 (2) 183 190 SEP 2010

1. ‐ Accedim a la Web of Science: http://www.accesowok.fecyt.es/jcr

2 A l t Aditi l R2.‐ Anem a la pestanya Aditional Resources

3.‐ Seleccionem el recurs JOURNAL  CITATION REPORTS (JCR)
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Factor d’impacte d’una revista a JCR: II
4.‐ Seleccionem l’edició de JCR (Ciències o Ciències Socials) i seleccionem la 
cerca d’una revista especifica: 

5.‐ Per localitzar la revista es pot realitzar diferents cerques per diferents camps. 
Es recomana especialment el camp d’ISSNEs recomana especialment el camp d ISSN
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Factor d’impacte d’una revista a JCR: III
6. ‐ Una vegada localitzada la revista cliquem sobre ella i accedim a la informació 
sobre la mateixa

7.‐ Alhora podem saber també l’índex d’immediatesa

8 Cli b l’ ll l i t i ti ió i l’ ió J l8.‐ Cliquem sobre l’enllaç a la revista i a continuació anirem a l’opció Journal 
Ranking
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Factor d’impacte d’una revista a JCR: IV
9.‐ On tenim disponibles totes les dades de la revista que ens interessa

10.‐ I per tant tenim ja un munt de dades que es demanen en els formularis per les 
dit i ANECA CNAI AQUacreditacions per  ANECA, CNAI o AQU:

– Index d’impacte: 3,479 en la base de dades JCR 2009

– Posició que ocupa la revista en la categoria PSYCHOLOGY: 13 de 71

– Quartil: Q1

– Index d’immediatesa: 0,977
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Índex d’impacte d’una revista a IN‐RECS: I

IN‐RECS i IN‐RECJ: Índice de impacto Revistas Españolas de Ciencias

p

IN RECS i IN RECJ: Índice de impacto Revistas Españolas de Ciencias
Sociales y Ciencias Juridicas. Elaborat per un grup d’investigació d’avaluació
de la ciència i de la comunicació científica de la Universidad de Granada.
Calculen l’impacte de 756 revistes a partir de 145 revistes buidades.p p
Proporciona dades sobre l’impacte de les publicacions, d’autors, i
institucions més citades.

“Es un índice bibliométrico que ofrece información estadística a partir del
recuento de las citas bibliográficas con el fin de determinar la relevancia,
influencia e impacto científico de las revistas españolas de ciencias sociales,f p f p ,
de los autores que publican en las mismas y de las instituciones a que estos
se adscriben. Asimismo, permite conocer de manera individualizada las citas
bibliográficas que reciben los trabajos publicados en revistas científicas
españolas con lo que es posible conocer el impacto real que han tenido en la
comunidad científica a la que se dirigen”
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Índex d’impacte d’una revista a IN‐RECS: II
1.‐ Accedir a la base de dades a través de la següent adreça: 

–IN‐RECS (Ciències socials): http://ec3.ugr.es/in‐recs/( ) p // g / /

–IN‐RECJ (Ciències Jurídiques) http://ec3.ugr.es/in‐recj/
–IN‐RECH (Humanitats) (en procés d'elaboració)( ) ( p )

2.‐ Seleccionar la categoria temàtica que creiem que pot estar
indexada la nostra revista, per exemple cerquem al revista
Comunicación y Sociedad
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Índex d’impacte d’una revista a IN‐RECS: III

3.‐ Es pot seleccionar per any, per índex  acumulatiu i ordenar per 
diferents criteris:diferents criteris: 
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Índex d’impacte d’una revista a IN‐RECS: IV
4.‐ Ordenem alfabèticament i ens dona les següents dades en l’any 2009: 

5.‐ I per tant tenim ja un munt de dades que es demanen en els formularis per les 
acreditacions per  ANECA, CNAI o AQU:

– Index d’impacte: 0,428 en la base de dades IN‐RECS 2009Index d impacte: 0,428 en la base de dades IN RECS 2009
– Posició que ocupa la revista en la categoria Comunicación: 2 de 23
– Quartil: Q1
– Nombre de cites: 15
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Eigenfactor: I
1.‐ Accedim a Eigenfactor: http://www.eigenfactor.org/

Eigenfactor org Produïda pel Departament de Biologia de la Universitat deEigenfactor.org. Produïda pel Departament de Biologia de la Universitat de
Washington. Es basa en la informació del JCR i en l'aplicació d'algoritmes de
rellevància tipus PageRank de Google, que varien segons la disciplina.
També podem obtenir el EigenfactorTM a través del Journal Citation ReportsTambé podem obtenir el EigenfactorTM a través del Journal Citation Reports
(JCR)

2.‐ Cerquem la revista: QUATERLY JOURNAL OF ECONOMICS
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Eigenfactor: II
3.‐ I ens dona com a resultat: 

Eigenfactor Score= Nombre d’articles d’una revista publicats en els ultims 5 anysEigenfactor Score= Nombre d articles d una revista publicats en els ultims 5 anys
que han estat citats en l’any de calcul del JCR
Article Inluence Score: És l’EigenFactor Score dividit entre la fracció d’articles

publicats per la revista. Aquesta fracció està normalitzada, de forma que la sumapublicats per la revista. Aquesta fracció està normalitzada, de forma que la suma
total d’articles de totes les revistes és 1. El valor mitjà és 1.00, si l’Article Influence
Score és superior a 1.00, vol dir que la revista té una influència superior a la
mitjana.
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Eigenfactor: III
4.‐ Cerquem al JCR la revista QUATERLY JOURNAL OF ECONOMICS I 
ens dona com a resultat:ens dona com a resultat: 
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Índex H a WOK: I
1. ‐ Accedim a la Web of Science: http://www.accesowok.fecyt.es/login/

2.‐ Cerquem els articles d'un autor. L'índex h es pot aplicar a qualsevol llista 
d'articles citats. Cerquem‐ho, per exemple, per la producció del professor Antonio 
Armario: 
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Índex H a WOK:  II
3.‐ A la pantalla de resultats cliquem la icona:
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Índex H a WOK:  III
4.‐ Dins l'informe de citacions vegeu l'índex h
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Índex H a WOK: IV
5.‐ En aquest cas l'índex h és 35. Si es segueix  la llista dels articles, de més a 
menys citats, trobem una línia verda horitzontal que divideix les cites. En l'exemple 
ho veiem a la pàgina 4a. Ens indica que l'article que ocupa, en aquest cas el lloc 35, 
és el darrer que té un nombre de cites igual o superior al seu ordinal.
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Índex H a SJR:  I
1.‐ A la pàgina web de SCImago podeu trobar tota l'informació sobre el Scimago
Journal & Country Rank : http://www.scimagojr.com/

2.‐ Triem una de les opcions de resultats i els Indicadors de revista o Indicadors per 
països
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Índex H a SJR:  I
3.‐ Seleccionem àrea, categoria, país, anys i l‘ordenació dels resultats segons si 
voleu cites, índex h ...etc.

4 V l l4.‐ Vegeu els resultats: 
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Cercar el nombre de cites en el Web of Science
1.‐ Accedim a la Web of Science: 

http://www.accesowok.fecyt.es/login/
2.‐ Anem a la pestanya Web of Science

3 C í l l’ i l S h f3.‐ Cercar per títol l’article en Search for

4.‐ I com a resultat ens dona el nombre de cites
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Recull d’eines bibliometriques i d’Avaluació 
d l P bli i

A l b d l U it t d G tió d D d d l'À

de les Publicacions

A la web de la Unitat de Gestió de Dades de l'Àrea
de Gestió de la Recerca de la UAB: Recull d’eines
bibliometriques i d’Avaluació de les Publicacions:

www.recerca.uab.es/JournalMetrics/index.php hiwww.recerca.uab.es/JournalMetrics/index.php hi
ha una base de dades on s’han buidat els articles
del professorat de la UAB indexats a Web of Science;del professorat de la UAB indexats a Web of Science;
inclou el nombre de citacions rebudes per article
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Revista indexada en el Web of Science: I
1.‐ Accedir al master list de la Web of Science on estan les revistes
indexades en Science Citation Index (SCI), Social Science Citation Index( ),
(SSCI) i a Arts & Humanities Citation Index (AHCI) a través de la
següent adreça: http://scientific.thomson.com/mjl/

2.‐ Seleccionar l’apartat, tal com es mostra en la imatge següent:
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Revista indexada en el Web of Science: II
3.‐ Cerquem la revista on hem publicat l’article, per exemple la
Revista ALPHA‐revista de artes letras y filosofia.y

4.‐ Clicant en “Coverage” ens diu en quina base de dades esta
indexada la revista
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Bases de dades que indexen una revista

DICE LATINDEX MIAR i RESH t i

Bases de dades que indexen una revista 

DICE, LATINDEX, MIAR i RESH mostren a quines
bases de dades està indexada una revista, però
tampoc no hi ha totes les revistes publicades. Si la
revista no apareix en aquests recursos es potp q p
consultar el web de l’editor de la base de dades, per
si ofereix aquesta informaciósi ofereix aquesta informació.
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Altres indicadors, índexs i recursos
DICE
RESHRESH
LATINDEX
SCOPUSSCOPUS
MIAR
ERIH
Llistes CARHUS Plus+
Factor de Impacto Potencial de las Revistas Médicas

Españolas
Essential Science Indicators
CIRC
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DICE: I
Valora la qualitat de les revistes tenint en compte aspectes com la
presència d’autors no vinculats a l’entitat editora, l’avaluació externa
dels originals o quines bases de dades en fan difusió. Ndex valorat
per certificació ANECA, AQU i CNAI

1.‐ Accedir a DICE a través de la següent adreça: http://dice.cindoc.csic.es/

2 A l ió d (b d )2.‐ Anar a la secció de cerca (busqueda):

Índex d’impacte. Febrer 2012          37



DICE: II
3.‐ Cercar per títol o bé a través del ISSN, per exemple cerquem la 
Revista de Occidente
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DICE: III
4.‐ Si localitzem la revista cliquem sobre ella i accedirem a la 
informació de la mateixa
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LATINDEX: I
Llistat de revistes científiques de Llatinoamèrica, Carib, Espanya i Portugal
seleccionades i classificades segons criteris de qualitat establerts pels grups
d’especialistes del Sistema Latindex Es pot consultar per títol matèria paísd especialistes del Sistema Latindex. Es pot consultar per títol, matèria, país,
editorial i paquets bibliogràfics on està indexada. Dóna informació completa sobre
la revista.

1.‐ Accedir a Latindex a través de l'adreça (si aquesta revista l'hem localitzat en 
DICE prèviament ja comptem amb la informació sobre els criteris per el que només 
caldrà especificar que és present en Latindex): http://www.latindex.unam.mx/p q p ) p

2.‐ Seleccionar Catalogo: 

Índex d’impacte. Febrer 2012          40



LATINDEX: II

3 Realitzar la cerca (Per exemple: Revista Catalana de Micologia )3.‐ Realitzar la cerca (Per exemple: Revista Catalana de Micologia )

4 I clicar sobre el títol per e re q ants criteris Latinde complei4.‐ I clicar sobre el títol per veure quants criteris Latindex compleix
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SCOPUS: I

1.‐ Accedim a la pagina web de Scopus a través de la següent adreça: 
http://www.scopus.comp // p

2.‐ Obrim l’apartat Analytics

3.‐ i cerquem per exemple la revista Canadian Modern Language
Review
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SCOPUS: II
4.‐ i en dona l’index Scimago Journal Rank(SJR) i altres dades 
qualitatives: q
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SCOPUS: III
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MIAR: I
MIAR: Matriu d’Informació per a l’Avaluació de Revistes. Elaborada
pel Departament de Biblioteconomia i Documentació de lap p
Universitat de Barcelona, conté informació sobre la qualitat de les
revistes de ciències socials i humanitats. Fa un rànquing basat en
l’ (Í d d f ó dà ) él’ICDS (Índex Compost de Difusió Secundària), que té en compte en
quines bases de dades s’indexa o es buida una revista

1 A di l i b d MIAR t é d l ü t d1.‐ Accedim a la pagina web de MIAR a través de la següent adreça: 
http://miar.ub.es/

2 Obrim l’apartat Buscar en MIAR2.‐ Obrim l apartat Buscar en MIAR
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MIAR: II
3.‐ Cerquem per exemple la revista: ANUARIO FILOSOFICO
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MIAR: III
4.‐ I ens informa en quines base de dades esta indexada  i el ICDS que 
té
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ERIH: I
1.‐ Accedir a ERIH a través de la següent adreça: http://www.esf.org/research‐

areas/humanities/erih‐european‐reference‐index‐for‐the‐humanities.html

2 Seleccionar ERIH European Reference Index for the Humanities I “Go to the2.‐ Seleccionar ERIH European Reference Index for the Humanities I  Go to the
ERIH revised lists 2011”
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ERIH:II
3.‐ I cerquem per títol o per matèria:

4.‐ i ens dona un llistat de revistes alfabètic indicant al valoració ERIH
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CARHUS PLUS: I

Desenvolupades per l’AGAUR, es tracta d’una classificació de revistes 
científiques de ciències socials i humanitats segons el seu impacte icientífiques de ciències socials i humanitats segons el seu impacte i 
qualitat. Es consulta per àrees temàtiques i està previst que 
s’actualitzi cada dos anys y

1.‐ Accedir a CARHUS PLUS + a través de la següent adreça : 
http://www10.gencat.net/agaur_web/AppJava/catala/a_info.jsp?con
tingut=carhus

2.‐ Seleccionar Carhus Plus + 2010 

3.‐ Seleccionar Carhus Plus + 2010 ordenat alfabèticament. 
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CARHUS: II

4 Cerquem Revista Española de Pedagogia

CARHUS: II

4.‐ Cerquem Revista Española de Pedagogia

Índex d’impacte. Febrer 2012          51



AQU: IAQU: I
Anem a AQU i cliquem sobre professorat: 

I cliquem sobre revistes científiques

Índex d’impacte. Febrer 2012          52



AQU: IIAQU: II
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AQU: III

Fruit de l’anàlisi que l’àrea d’Avaluació del Professorat i Recerca ha dut a terme sobre el 
fil d è it l’ dit ió d l f t l t i t l àperfil de mèrits per a l’acreditació del professorat lector i agregat en les àrees 

d’Humanitats i Ciències Socials (abril 2009 ‐ desembre 2010), hem elaborat les llistes 
generals de títols de revistes per a cadascun dels àmbits a partir de la informació que 
apareix als índexs bibliomètrics més habituals (ISI CARHUS+ ERIH IN RECS RESH i
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apareix als índexs bibliomètrics més habituals (ISI, CARHUS+, ERIH, IN‐RECS, RESH i 
MIAR).  Les dades corresponen a 2008



Factor de Impacto Potencial de las Revistas 
Médicas Españolas

E t di l b t l’I tit t d Hi t i d l

Médicas Españolas 

Estudi elaborat per l’Instituto de Historia de la
Ciencia y Documentación López Piñero amb
l’objectiu de determinar el factor d’impacte de les
revistes biomèdiques espanyoles del 2001 al 2005.q p y
També calcula l’índex d’immediatesa i explica els
criteris d’inclusió de revistes i articlescriteris d inclusió de revistes i articles.

Adreça web:

http://ime.uv.es/imecitas/factor_impacto.shtml
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RESH: I
RESH: RESH (Revistas Españolas de Ciencias Sociales y Humanidades) és un sistema 
d’informació que integra indicadors de qualitat per a les revistes científiques 
espanyoles de ciències socials i humanitats. Aglutina els projectes desenvolupats p y g p j p
pel EPUC (Grupo de Investigación de Evaluación de Publicaciones Científicas) del 
CCHS‐CSIC i pel EC3 (Grupo de Evaluación de la Ciencia y de la Comunicación
Científica) de la Universidad de Granada, 
di d d li fIndicadors de qualitats oferts:

• Qualitat editorial. Es presenten 73 indicadors de qualitat editorial agrupats 
segons l’agència avaluadora. L’usuari sabrà per a cada revista quins criteris 
compleix i quins no segons CNEAI (21) ANECA (22) LATINDEX (33)compleix i quins no segons CNEAI (21), ANECA (22), LATINDEX (33).

• Difusió.  A partir de la presència de les revistes a bases de dades nacionals i 
internacionals.

• Reputació i prestigi A partir d’una enquesta d’opinió dirigida a 11 000• Reputació i prestigi.  A partir d una enquesta d opinió dirigida a 11.000 
professors i investigadors espanyols de les àrees de coneixement de ciències 
socials i humanitats que tinguessin almenys un tram d’investigació reconegut.

• Impacte científic Mesurat a partir de les cites rebudes en 400 revistesImpacte científic. Mesurat a partir de les cites rebudes en 400 revistes 
espanyoles de ciències socials i humanitats més les rebudes per les publicacions 
indexades al Web of Science. Com a indicador resum s’ha escollit la tassa de 
citació de l’últim quinquenni: 2005‐2009 en ciències socials i jurídiques i 2004‐
2008 h it t
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2008 en humanitats.



RESH: IIRESH: II

Índex d’impacte. Febrer 2012          57



Essential Science Indicators

Essential Science Indicators Elaborat per ISI aquest

Essential Science Indicators

Essential Science Indicators. Elaborat per ISI, aquest
recurs dóna els rànquings de citacions per científic,
institució país i revista També inclou altres indicadorsinstitució, país i revista. També inclou altres indicadors,
com els documents més citats dels darrers 2 i 10 anys.
Cal tenir en compte que s’han de comparar les dadesCal tenir en compte que s han de comparar les dades
obtingudes amb la mitjana de la seva disciplina
(consultable a Baselines).(consultable a Baselines).
• Adreça web: sauwok.fecyt.es/esi/home.cgi

Índex d’impacte. Febrer 2012          58



CIRC

CIRC: Clasificación integrada de revistas científicas:
es proposa com a objectiu la construcció d'una
classificació de revistes científiques de Ciènciesq
Socials i Humanes en funció de la seva qualitat
integrant els productes d'avaluació existentsintegrant els productes d avaluació existents
considerats positivament per les diferents agències
de a al ació nacionals com CNEAI ANECA)de avaluació nacionals com CNEAI, ANECA).

http://epuc.cchs.csic.es/circ/index.html

Segueix una puntuació. A, B, C, D i EX
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Com saber si m’han citat: I
La base de dades de la Unitat de Gestió de Dades de l'Àrea de
Gestió de la Recerca de la UAB us ofereix aquesta informació,

ò é i d’ i l i d l b dperò només si es tracta d’articles indexats per les bases de
dades de l’ISI.
Altres eines són:Altres eines són:
Getcited (www.getcited.org ). Base de dades on podeu

registrar‐vos i entrar les vostres publicacions. Podeu buscarg p
per publicació, autor, departament o institució, veure
informació sobre els documents que s’han introduït i les
citacions que han rebutcitacions que han rebut.
CiteSeerx (citeseerx.ist.psu.edu ) . Motor de cerca de

literatura científica, especialment sobre tecnologies de late atu a c e t ca, espec a e t sob e tec o og es de a
informació. Per a cada document recuperat podeu veure les
citacions que ha rebut. També calcula un índex d’impacte.
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Com saber si m’han citat: II

• Google Scholar (scholar google cat ) Motor de cerca de

Com saber si m han citat: II

• Google Scholar (scholar.google.cat ). Motor de cerca de 
literatura científica desenvolupat per Google. Per a cada 
document recuperat ofereix les citacions rebudes i articles p
relacionats. 

• Researcher ID (www.researcherid.com/). Eina que està ( ) q
desenvolupant ISI que permet registrar‐vos, penjar el 
vostre currículum i contactar amb altres investigadors de la 

t à T bé d l t h it tvostra àrea. També podeu veure els autors que han citat un 
article (sempre que estigui indexat a Web of Science) i altra 
informació relacionadainformació relacionada. 

• Scopus
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Indexs per valorar les publicaciosn i
i d l l i i d

V l t i l d t

indexs per valorar els investigadors

• Veure el material docent
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Material complementariMaterial complementari

Al Campus virtual trobareu
material complementari
per tal d’ampliar el tema
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Gràcies!Gràcies!
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