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Presentació SAAR 

www.uab.cat/biblioteques/acreditacio 

http://www.uab.cat/biblioteques/acreditacio
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• De l’article: nombre de cites rebudes 

• De l’autor: índex H 

• De la revista: 

- Compliment de criteris de qualitat (Latindex, DICE...) 

- Presència en bases de dades i càlculs derivats (ICDS de MIAR...) 

- Càlculs basats en el nombre de cites rebudes (Factor d’Impacte 
a JCR, SJR a SCIMAGO...) 

• Del llibre: 

- Nombre de cites rebudes 

- Prestigi d’editorial (ICEE a SPI…) 

- Presència en bases de dades 

- Més indicadors 

 

 

 

Indicadors d’impacte 
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Revistes 

Articles 

Llibres 

Autors 

Indicadors d’impacte 
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Revistes Llibres 

Indicadors d’impacte 

en aquest curs… 
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 Indicadors 

 Recursos 

LLIBRES 

  Indicadors 
  Recursos 

REVISTES 

Què veurem? 

LLIBRES 
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• Factor o índex d’impacte 
 

• Quartil i Àrea 
 

• SJR (SCImago Journal Rank) 
 

• SNIP (Source Normalized Impact per Paper) 
 

• Altres: índex d'immediatesa, presència en bases 
de dades de prestigi, Eigenfactor, ICDS,  
índex H... 

La valoració de la qualitat de les revistes científiques es basa en el 
mesurament de l’impacte d’aquesta publicació mitjançant diferents 
criteris (o indicadors): 

Revistes: indicadors 



9 

Què és?  

Indicador per mesurar la repercussió que ha tingut una revista en la 
literatura científica a partir de l’anàlisi de les citacions que han rebut els 
articles publicats.  

Com es calcula?  

Nombre de citacions rebudes en un any concret pels articles dels 2 anys 
anteriors d’una revista dividit pel nombre d’articles publicats a la revista 
aquests 2 darrers anys. Ex: 

 

Factor d’impacte 

Citacions que han rebut el 2010 els articles publicats el 2011 i 2012 
Nombre d’articles publicats en el període 2011 i 2012  

Factor d’impacte 2013 = 

On consultar-lo?  

• Journal Citation Reports (JCR) 

• IN-RECS, IN-RECH, IN-RECJ 

• RESH  
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Què permet? 

- Comparar revistes dins d’un àmbit 

- Establir rànquings i reflectir la rellevància relativa de 
cada títol  

- Presa de decisions, ja que s’utilitza com a mesura de la 
qualitat d’una publicació i té una gran influència  

 

 
 

Factor d’impacte 

http://www.bib.uab.cat/human/acreditacions/planes/publiques/indicadorsid.php?nom=Factor d'Impacte
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Què són?  

Quartil és un indicador per avaluar la importància relativa d'una revista dins 
del total de revistes de la seva àrea.  

Com es calcula el quartil?  

Si una llista de revistes ordenades de major a menor factor d'impacte (FI) es 
divideix en 4 parts iguals, cadascuna és un quartil. Les revistes amb el FI 
més alt es troben en el 1r quartil, els quartils de la part central seran el 2n i 
3r, i l'últim quartil el 4rt. Per ex., 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-RECS , IN-RECH, IN-RECJ 
- Scimago Journal Rank (SJR) 

 

Quartil i Àrea 

http://www.bib.uab.cat/human/acreditacions/planes/publiques/indicadorsid.php?nom=Quartil
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SJR (SCImago Journal Rank)  
 Què és? 

Indicador que reflecteix el prestigi de la font. Es basa en la idea 
que “no totes les citacions són iguals”. Amb SJR, el camp 
d’estudi, la qualitat i la reputació de la revista tenen un impacte 
directe en el valor de la citació. Això significa que una citació feta 
per una font amb un índex SJR relativament alt té més valor que 
una citació feta per una font amb un índex SJR més baix.  

Com es calcula?  

Es basa en l’algorisme PageRank creat per Google.  

On consultar-lo?  

- Scopus 

- Scimago Journal Rank (SJR) 
 

 

http://www.bib.uab.cat/human/acreditacions/planes/publiques/indicadorsid.php?nom=SJR
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SNIP (Source-Normalized Impact per Paper)  

Què és?  
Indicador que mesura l’impacte contextual de cada 
citació ponderant-la segons el nombre total de 
citacions en una determinada àrea temàtica.  
 

Com es calcula?  
A l’impacte d’una única citació se li dóna un valor més 
alt en aquells camps en els quals les citacions són 
menys freqüents, i viceversa. 
 

On consultar-lo?  
- Scopus 

 

http://www.bib.uab.cat/human/acreditacions/planes/publiques/indicadorsid.php?nom=SNIP


14 

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

 

Eigenfactor 

Indicador de la influència o repercussió global de les revistes, es 
basa en el càlcul iteratiu del nivell de citació rebut per una 
revista segons d’on provenen les cites (de revistes més o menys 
citades). Té un caire més qualitatiu que quantitatiu. 

Revistes: altres indicadors 

http://www.bib.uab.cat/human/acreditacions/planes/publiques/indicadorsid.php?nom=Index d'immediatesa
http://www.bib.uab.cat/human/acreditacions/planes/publiques/indicadorsid.php?nom=Eigenfactor.VE4i62dNaiM
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Índex Compost de Difusió Secundària (ICDS) 
Indicador que mesura la difusió de les revistes en bases de dades 
científiques. 
 
Presència en bases de dades temàtiques de prestigi 
No és un índex pròpiament però indica la importància d’una revista inclosa 
dins la base de dades. Ex: ERIC, MLA, Econlit… 
 
Índex H de revista  
Indicador bibliomètric principalment per avaluar autors, també serveix per 
revistes. Alguns recursos l’ofereixen per una selecció de títols:  
 

• Rànquings SCImago 
• Adoptat per Google Scholar i Google Scholar Metrics: llistes de revistes amb índex H 

segons Google Scholar Metrics. GSM inclou una revista si compleix 2 criteris: tenir 
100 treballs publicats i  almenys 1 cita.  

• A partir de Google el grup EC3 de la Universidad de Granada elabora llistes de 
revistes espanyoles  

Revistes: altres indicadors 

http://www.scimagojr.com/index.php
http://scholar.google.es/citations?view_op=top_venues&hl=en&vq=en
http://scholar.google.es/citations?view_op=top_venues&hl=en&vq=en
http://scholar.google.es/citations?view_op=top_venues&hl=en&vq=en
http://scholar.google.es/citations?view_op=top_venues&hl=en&vq=en
http://scholar.google.es/citations?view_op=top_venues&hl=en&vq=en
http://scholar.google.es/citations?view_op=top_venues&hl=en&vq=en
http://scholar.google.es/citations?view_op=top_venues&hl=en&vq=en
http://scholar.google.es/citations?view_op=top_venues&hl=en&vq=en
http://scholar.google.es/citations?view_op=top_venues&hl=en&vq=en
http://scholar.google.es/citations?view_op=top_venues&hl=en&vq=en
http://scholar.google.es/citations?view_op=top_venues&hl=en&vq=en
http://scholar.google.es/citations?view_op=top_venues&hl=en&vq=en
http://scholar.google.es/citations?view_op=top_venues&hl=en&vq=en
http://scholar.google.es/citations?view_op=top_venues&hl=en&vq=en
http://ec3.ugr.es/layout.php?id=inicio
http://ec3.ugr.es/layout.php?id=inicio
http://ec3.ugr.es/layout.php?id=inicio
http://ec3.ugr.es/layout.php?id=inicio
http://ec3.ugr.es/layout.php?id=inicio
http://ec3.ugr.es/layout.php?id=inicio
http://www.bib.uab.cat/human/acreditacions/planes/publiques/indicadorsid.php?nom=ICDS.VE4jNGdNaiM
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Revistes: recursos 

Catàleg de les Biblioteques UAB 
 

www.uab.cat/biblioteques/cataleg  

 Trobador 

www.uab.cat/biblioteques/trobador 

 SAAR 

www.uab.cat/biblioteques/acreditacio 

http://www.uab.cat/biblioteques/cataleg
http://www.uab.cat/biblioteques/trobador
http://www.uab.cat/biblioteques/acreditacio
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Catàleg   www.uab.cat/biblioteques/cataleg 

http://www.uab.cat/biblioteques/cataleg
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Trobador   www.uab.cat/biblioteques/trobador 

http://www.uab.cat/biblioteques/trobador
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SAAR   www.uab.cat/biblioteques/acreditacio 

http://www.uab.cat/biblioteques/acreditacio
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Per exemple, cerquem l’índex d’impacte de la revista on s’ha publicat el 
següent article:  

Mondada, Lorenza. “The dynamics of embodied participation and language choice in 
multilingual meetings”, Language in Society, vol. 41, issue 2 (April 2012), p. 213-235. 

 

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

 

2.-  Seleccionem el recurs Journal Citation Reports (JCR): 

Factor d’impacte d’una revista a JCR 

http://www.accesowok.fecyt.es/jcr
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4.-  Seleccionem l’edició de JCR (Ciències o Ciències Socials), l’any i el tipus 
de cerca que es vol fer (per ex., per una revista concreta):  

 

 

 

 

 

 

5.-   Per localitzar la revista es poden fer cerques per diferents camps. Es 
recomana especialment el camp d’ISSN. 
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6. - Una vegada localitzada la revista s’accedeix a tota la informació: 

 

 

 

 
 

 

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

8.-  Es prem sobre l’enllaç a la revista i a continuació anirem a l’opció Journal 
Ranking: 
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9.- Aquí hi ha disponible la informació sobre el quartil i l’àrea temàtica:  

    

 

 

 

 

 

 
 

 

Quartil i Àrea a JCR 

http://www.bib.uab.cat/human/acreditacions/planes/publiques/recursos.php?idrecurs=1
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I ara vosaltres… 

 

Busqueu a JCR indicadors de qualitat de la revista 
Applied linguistics (ISSN 0142-6001) de l’any més 
recent disponible 

Pràctica 1 
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1.- Accedim a Scopus: http://www.scopus.com 

2.- Obrim l’apartat Compare journals 

 

 

 

 

 

 

3.- Es fa la cerca per revista: 

 

SJR i SNIP d’una revista a Scopus 

http://www.scopus.com/
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4.- Mostra l’índex Scimago Journal Rank(SJR): 

 

 

 

 

http://www.bib.uab.cat/human/acreditacions/planes/publiques/recursos.php?idrecurs=12
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5.-  Mostra també l’SNIP i altres dades qualitatives: 

http://www.bib.uab.cat/human/acreditacions/planes/publiques/recursos.php?idrecurs=12
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Pràctica 2 

I ara vosaltres… 

 

Busqueu a Scopus indicadors de qualitat de la 
revista Applied linguistics (ISSN 0142-6001) 
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Sistema d'informació que integra indicadors de qualitat per a 
les revistes científiques espanyoles de ciències socials i 
humanitats. 
http://epuc.cchs.csic.es/resh   

Té tres bases de dades (Directorio, Catálogo, Revistas 
electrónicas) on fer la consulta per títol, matèria, país, 
editorial i paquets bibliogràfics on està indexada una 
determinada revista. Inclou publicacions d’Amèrica Llatina, 
Carib, Espanya i Portugal. A Catálogo només inclou revistes 
que compleixen els 33 criteris de qualitat (les revistes 
electròniques 36). 
http://www.latindex.unam.mx/index.html   

Prioritàriament per a ciències socials i humanes. 

Revistes: altres recursos 

http://www.bib.uab.cat/human/acreditacions/planes/publiques/recursos.php?idrecurs=45
http://epuc.cchs.csic.es/resh
http://epuc.cchs.csic.es/resh
http://www.bib.uab.cat/human/acreditacions/planes/publiques/recursos.php?idrecurs=31
http://www.latindex.unam.mx/index.html?opcion=2
http://www.latindex.unam.mx/index.html
http://www.latindex.unam.mx/index.html
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Llista de revistes científiques espanyoles que han obtingut el 
segell de qualitat de la FECYT, que les acredita durant 3 anys 
com a excel·lents. Pretén fomentar la bona praxis en l'edició 
de revistes científiques, millorar la seva qualitat i afavorir la 
visibilitat i el posicionament de la producció científica i de la 
innovació espanyola a nivell internacional. 
http://evaluacionarce.fecyt.es/documentos/RevSelloCalidad.
pdf  

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. A gener de 2013 s’aturen les actualitzacions.  
http://dice.cindoc.csic.es/  

Revistes: altres recursos 

http://www.bib.uab.cat/human/acreditacions/planes/publiques/recursos.php?idrecurs=68
http://evaluacionarce.fecyt.es/documentos/RevSelloCalidad.pdf
http://evaluacionarce.fecyt.es/documentos/RevSelloCalidad.pdf
http://evaluacionarce.fecyt.es/documentos/RevSelloCalidad.pdf
http://dice.cindoc.csic.es/
http://dice.cindoc.csic.es/
http://www.bib.uab.cat/human/acreditacions/planes/publiques/recursos.php?idrecurs=26
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Sistema per mesurar quantitativament la visibilitat de les 
publicacions periòdiques en ciències socials en funció de la 
seva presència en diferents tipus de bases de dades. Fa un 
rànquing basat en l’ICDS. 
http://miar.ub.edu/ca  

Sistema d'avaluació de revistes científiques de ciències 
socials i humanitats segons el seu impacte i qualitat. La 
consulta es pot fer per àrees temàtiques o per ordre 
alfabètic de títol. Es revisa periòdicament.  
http://www10.gencat.net/agaur_web/AppJava/a_info.jsp?
contingut=carhus_2014  

Revistes: altres recursos 

Classificació de revistes de ciències socials i humanes en 
funció de la qualitat i visibilitat de les revistes. Darrera versió 
de 2012.  
http://ec3metrics.com/circ  

http://www.bib.uab.cat/human/acreditacions/planes/publiques/recursos.php?idrecurs=44
http://miar.ub.edu/ca
http://miar.ub.edu/ca
http://www.bib.uab.cat/human/acreditacions/planes/publiques/recursos.php?idrecurs=38
http://www10.gencat.net/agaur_web/AppJava/a_info.jsp?contingut=carhus_2014
http://www10.gencat.net/agaur_web/AppJava/a_info.jsp?contingut=carhus_2014
http://www10.gencat.net/agaur_web/AppJava/a_info.jsp?contingut=carhus_2014
http://ec3metrics.com/circ/
http://ec3metrics.com/circ/
http://www.bib.uab.cat/human/acreditacions/planes/publiques/recursos.php?idrecurs=39
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Selecció les revistes depenent de la seva repercussió en 
l’àmbit nacional o internacional. En principi només per a 
ciències humanes, a partir de 2014 s'ha ampliat també a 
ciències socials, però perdent indicadors de 2011 (INT1, 
INT2, NAT). 
https://www2.esf.org/asp/ERIH/Foreword/index.asp  

Índexs d'impacte de revistes espanyoles d'humanitats, 
ciències socials i ciències jurídiques. No s’actualitzen a 
partir de 2014. 
http://ec3.ugr.es/in-rech  
http://ec3.ugr.es/in-recs  
http://ec3.ugr.es/in-recj  

Revistes: altres recursos 

http://www.bib.uab.cat/human/acreditacions/planes/publiques/recursos.php?idrecurs=40
https://www2.esf.org/asp/ERIH/Foreword/index.asp
https://www2.esf.org/asp/ERIH/Foreword/index.asp
http://www.bib.uab.cat/human/acreditacions/planes/publiques/recursos.php?idrecurs=41
http://www.bib.uab.cat/human/acreditacions/planes/publiques/recursos.php?idrecurs=25
http://www.bib.uab.cat/human/acreditacions/planes/publiques/recursos.php?idrecurs=65
http://ec3.ugr.es/in-rech/
http://ec3.ugr.es/in-rech/
http://ec3.ugr.es/in-rech/
http://ec3.ugr.es/in-rech/
http://ec3.ugr.es/in-recs
http://ec3.ugr.es/in-recs
http://ec3.ugr.es/in-recs
http://ec3.ugr.es/in-recj
http://ec3.ugr.es/in-recj
http://ec3.ugr.es/in-recj
http://ec3.ugr.es/in-recj
http://ec3.ugr.es/in-recj
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• Cites per llibre o capítol de llibre 

Quantitat de cites que ha rebut un llibre o un capítol de 
llibre en concret. 

 

• Ressenyes en revistes científiques especialitzades:  

- De l’especialitat: Sociological Abstracts, MLA, CSIC… 

- Bases de dades multidisciplinars: Scopus, WoS, Dialnet... 

- Portals de revistes electròniques: Wiley, JSTOR… 

- Google Books 
 

• Presència en bases de dades, repertoris bibliogràfics 
especialitzats i catàlegs de biblioteques universitàries: 

- Catàlegs: REBIUN (Espanya), SUDOC (França), COPAC 
(Regne Unit), Karlsruhe (internacional) 

 

 

 

 

Llibres: indicadors 

http://rebiun.absysnet.com/
http://www.sudoc.abes.fr/
http://copac.ac.uk/
http://www.ubka.uni-karlsruhe.de/kvk_en.html
http://www.bib.uab.cat/human/acreditacions/planes/publiques/indicadorsid.php?nom=Cites per llibre o capitol de llibre.VE4slWdNaiM
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• Traducció:  
- Si està traduït a altres llengües: Worldcat i Índex translationum 

 
• Inclusió en bibliografies independents de l’autor i el seu entorn 

 
• Tenir ISBN  
 
• Tenir edicions ampliades i revisades, sobretot en manuals, així com 

nombre d’edicions. 
 

• Prestigi de l’editorial, dels editors i la col·lecció 
En general no hi ha indicadors objectius establerts, així que cal aportar 
detalls significatius de: 

 

Llibres: indicadors 

https://www.worldcat.org/
http://www.unesco.org/culture/xtrans/
http://www.unesco.org/culture/xtrans/


35 

a) Sistema d'avaluació i selecció d'originals:  

- L'editorial compta amb un comitè assessor d'experts en la matèria.  

- Té un procés establert de selecció i avaluació d'originals per revisors externs.  

- Comunica als autors el resultat de l'avaluació. 

 

b) Importància de l'editorial en la matèria:  

- Núm. d'editorials especialitzades en la matèria i lloc que ocupa entre elles, tant pel seu 
grau d'especialització com pel nombre de tirada d'exemplars.  

- Núm. de manuals de referència en la matèria que editen. 

- Si l'editorial presenta col·leccions per matèria.  

- Si els seus llibres són traduïts a d’altres idiomes.  

- Si hi ha ressenyes de llibres de l’editorial en revistes científiques especialitzades.  

- Presència de l'editorial en fires internacionals i nacionals sobre la matèria.  

- Presència en llibreries especialitzades.  

- Presència en bases de dades especialitzades en la matèria. 

 

 

 

 

Llibres: indicadors 
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Llibres: indicadors 

c) Qualitat formal de l'edició:  
- Bona qualitat d'impressió.  
- Continguts estructurats.  
- Índexs d'autors, matèries, referències etc. 
 

Per ajudar a objectivar el “prestigi de l’editorial” apareix un nou indicador: 
 
Indicador de Calidad de Editoriales según los Expertos (ICEE) 
Creat  pel projecte-recurs Scholarly Publishers Indicators (SPI) per a ciències 
socials i humanes, mesura el prestigi d’editorials espanyoles i estrangeres i 
elabora rànquings basant-se en l’opinió d’experts espanyols enquestats.  

http://www.bib.uab.cat/human/acreditacions/planes/publiques/indicadorsid.php?nom=Indicador de Calidad de Editoriales segun los Expertos (ICEE).VE4s9GdNaiM
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http://www.bib.uab.cat/human/acreditacions/planes/publiques/graellallibres.php#.VE
4t1WdNaiM 

 

Llibres: recursos 

http://www.bib.uab.cat/human/acreditacions/planes/publiques/graellallibres.php
http://www.bib.uab.cat/human/acreditacions/planes/publiques/graellallibres.php
http://www.bib.uab.cat/human/acreditacions/planes/publiques/graellallibres.php
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Web of Science indica les cites que ha rebut un capítol de llibre (que pertanyi 
a col·leccions d’Annual Reviews) o bé una ressenya de llibre en les revistes 
que recopila. 
 
 

Cites per llibre a WoS 
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Cites per llibre a Scopus 
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Cites per llibre a Google Scholar 
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Cites per llibre a Microsoft Academic Search 
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Cites per llibre a Book Citation Index 

No tenim subscripció i només es pot saber si el llibre hi 
és present a la base de dades. 
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Rànquing general (totes les àrees) + rànquings especialitzats (disciplines). 
Es recomana l’ús d’ambdós combinats (aporten informacions diferents i 
complementàries). 

ICEE d’una editorial a SPI 
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Qui avalua?  
 
Entitats que acrediten i avaluen l’activitat investigadora: 

• ANECA (Agencia Nacional de Evaluación de la Calidad y Acreditación) 

• CNEAI (Comisión Nacional Evaluadora de la Actividad Investigadora)  

• AQU (Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya)  
 

I també la pròpia institució (bon posicionament de les seves publicacions…) 

 
 

Per què l’avaluació? 

Què s’avalua? 
 
• Els autors i les seves noves idees. 
• La difusió i l’impacte d’aquestes idees. 
• El valor de les publicacions en què es donen a conèixer. 
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I ara vosaltres… 
 

Ompliu la fitxa d’informació que us demanem amb 
indicadors de qualitat d’una d’aquestes revistes: 

Pràctica 3 

Administration & society 
ISSN 0095-3997 
 
Revista española de derecho constitucional 
ISSN 0211-5743  
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Més informació… 

ddd.uab.cat/record/92302  

http://ddd.uab.cat/record/92302
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Per acabar… Crèdits 

Imatges obtingudes de:  
 
https://openclipart.org column chart / rg1024, statistic / enolynn, stack of 
paperbacks / eady, book / andinuryadin, publication / J-Alves  
http://www.phillipmartin.info/clipart/homepage.htm internet_note_taking 

Presentació: 

 

Núria Álvarez      nuria.alvarez@uab.cat 

Ana Lopo             anna.lopo@uab.cat  

                              Suport a la Docència i la Recerca 

Moltes gràcies! 
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