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Per què?

Font de la imatge: Servei de biblioteques (UAB)

https://ddd.uab.cat/pub/guibib/21513/idedig_a2019m11.pdf

https://ddd.uab.cat/pub/guibib/21513/idedig_a2019m11.pdf


Difusió, visibilitat i impacte: les 
altmètriques 

Altmetrics are metrics and qualitative data that 

are complementary to traditional, citation-based 

metrics. They can include (but are not limited to) 

peer reviews on Faculty of 1000, citations on 

Wikipedia and in public policy documents, 

discussions on research blogs, mainstream media 

coverage, bookmarks on reference managers like 

Mendeley, and mentions on social networks such 

as Twitter.

Fuente: Altmetric.com



Bones altmètriques impliquen bon impacte?



A QUI VULL 
ARRIBAR?

Xarxes generalistes:
• Twitter (2006)

• Facebook (2004)

• Youtube (2005)

• LinkedIn (2003)

• Instagram (2010)

• Pinterest (2010)

Xarxes acadèmiques:
• Mendeley (2008), Zotero (2006)

• My Science Work (2010)

• Humanities Commons [MLA] 

(2016) (?)

• ResearchGate (2008)

• Academia.edu (2008)



D’entre les xarxes generalistes, és la més 
popular en l’àmbit acadèmic:

• > 25 membres del DTIEAO amb perfil 
propi

• 5 grups de recerca

• Diversos projectes europeus de 
recerca 

• Congressos: DidTrad, Simposi

• Revistes: @RevTradumatica, 
@1611tradlit 



- 555 seguidors de 
mitjana al DTIEAO en 
comptes personals

- Compte amb més 
seguidors: 2692



530 seguidors de mitjana al 
DTIEAO als comptes de grups

Compte amb més seguidors: 947

No som tuitstars... Però la 
quantitat no ho és tot, també 
ens podem fixar en altres 
criteris més qualitatius: ens ha 
de seguir gent interessada que 
repiuli.



• Una piulada: màx. 280 caràcters

• Com + informació → + efectiva per 
cridar l’atenció, per tant, és útil:

• Incloure imatges

• Incloure enllaços

• Incloure vídeos

• Es depèn d’altres plataformes pel 
contingut.

• Fils (thread) → per difondre 
informació més extensa



• Calen 5-6 piulades diàries per tenir 
un perfil visible

• Una piulada té 5’ de vida → es poden 
repetir

• Diferències entre disciplines i zones 
geogràfiques

• Opció de fixar una piulada per 
destacar-la al nostre perfil

• Cal tenir en compte la llengua de 
publicació



• Les mencions a d’altres persones 
n’incrementa la visibilitat (fins a 
10 dins d’una imatge) → .@ 

• Ús d’etiquetes (hashtags) →
#research

• Les imatges → poden servir de 
reclam



• Si fem servir imatges, també 
podem mirar de fer els tuits 
accessibles:

https://help.twitter.com/es/using
-twitter/picture-descriptions

https://help.twitter.com/es/using-twitter/picture-descriptions


• No cal sempre generar 
contingut propi, també podem 
aprofitar piulades d’altres 
perfils per relacionar-les amb la 
pròpia recerca:

• Repiular

• Repiular amb comentari

• Contestar



També permet fer 
enquestes, que és una altra 
de les maneres 
d’interactuar amb els 
seguidors (i no seguidors)



Sobre la redacció a xarxes socials:

1. Ha de ser correcta, clara i breu.

2. Cal fer un ús correcte dels signes de puntuació, en particular dels d’exclamació i interrogació.

3. Les faltes d’ortografia són inadmissibles. Cal tenir especial cura a Twitter, ja que no permet 
editar la piulada un cop publicada.

4. S’ha d’evitar de redactar paraules o frases senceres en majúscules, ja que en llenguatge escrit 
equival a cridar.

5. Aneu amb compte amb les expressions que es puguin considerar ofensives o sexistes.

6. Per emfatitzar el llenguatge emocional, podeu utilitzar emoticones, ja que el missatge arriba 
millor i us fan semblar més propers. Feu-les servir amb moderació i sempre tenint en compte el 
contingut de la publicació.

7. Si s’escau, citeu la font d’on prové la informació. Feu el mateix amb les imatges i els vídeos si no 
són propietat de la Universitat. Tingueu clar el vostre objectiu a Twitter

Extret de: https://www.uab.cat/doc/guia-uab-xarxes-socials.pdf

Recomanacions de la UAB pel que fa a Twitter

https://www.uab.cat/doc/guia-uab-xarxes-socials.pdf


Sobre la redacció a Twitter:

1. La redacció ha de ser clara i sintètica. Es recomana no emprar els 280 caràcters per no perdre 
l’essència de Twitter: un mitjà sintètic. 

2. L’estructura de la piulada ha de ser: text + enllaç + etiquetes + mencions. En cas que es pugui 
etiquetar a la foto, millor que feu servir aquest sistema per estalviar caràcters.

3. És preferible redactar el text de manera que les etiquetes i les mencions ja s’incloguin en el 
cos. Si no és possible, poseu-les al final. Si la piulada té una

4. Sempre que es pugui, incorporeu una imatge a la piulada: fa que obtingui un 89 % més de 
favorits, un 19 % més de clics i un 150 % més de retuits.

5. Incorporeu crides a l’acció i/o preguntes dirigides a l’audiència.

6. Si es piula un vídeo de Youtube, assegureu-vos que tindrà vista prèvia.

7. Si es tracta de la retransmissió d’un acte, determineu l’etiqueta que fareu servir i empreu-la en 
totes les piulades relacionades. 

Extret de: https://www.uab.cat/doc/guia-uab-xarxes-socials.pdf

Recomanacions de la UAB pel que fa a Twitter

https://www.uab.cat/doc/guia-uab-xarxes-socials.pdf


• Publicacions + piulades = + 
citacions?

• Gran potencial d’ús com a 
mitjà de publicar i compartir 
continguts científics a 
diferents tipus d’audiència.

• Gran potencial també d’ús en 
docència.





https://tweetdeck.twitter.com/ → per gestionar diversos comptes

https://tweetdeck.twitter.com/


https://tweetdeck.twitter.com/

☺ Gratuït (Hootsuite és de pagament)

☺ Útil per a gestionar diversos comptes des d’una 
mateixa interfície

☺ També permet programar piulades (planificar)

 Limitacions:
- No es poden programar fils
- No es poden etiquetar altres comptes a les imatges

https://tweetdeck.twitter.com/


https://analytics.twitter.com/ → estadístiques de la nostra activitat a Twitter

• Indicadors clau: anàlisi 
de l’audiència i 
entendre’n el 
comportament.

• Impressions: quantitat 
de seguidors i persones 
que han vist les nostres 
piulades.

• Interacció: volum de 
persones que ha 
interactuat amb una 
publicació.

https://analytics.twitter.com/


https://analytics.twitter.com/ → estadístiques de la nostra activitat a Twitter

Estadístiques d’ús que ens 
permeten veure:

• Piulades amb més difusió 
(més impressions i més 
interaccions)

• Dies amb més activitat

• També podríem veure a 
quina hora funcionen 
millor les nostres 
piulades, etc.

https://analytics.twitter.com/


1. Que no us faci vergonya difondre la vostra recerca

2. Tingueu clar el vostre objectiu a Twitter

3. Si cal fer alguna piulada controvertida, penseu-hi bé abans

4. Feu servir etiquetes per arribar al vostre públic meta

5. Com més presents, més seguidors 

6. Com més seguidors, més abast

7. Feu servir les etiquetes —amb seny—

8. Fixeu-vos en els joves investigadors

9. Estigueu al cas de les piulades del vostre grup de recerca

10. Tingueu presents les indicacions institucionals (si n’hi ha)

Decàleg adaptat de: https://www.natureindex.com/news-blog/ten-tips-tweeting-research-

academic

A mode de resum: decàleg per piular recerca

Etiquetes de l’àmbit:
Translation: #xl8n 
Interpreting: #1nt 
Localisation: #l9n

https://www.uab.cat/doc/guia-uab-xarxes-socials.pdf
https://www.natureindex.com/news-blog/ten-tips-tweeting-research-academic
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Twitter vs Facebook

Tot i que 

sembla que l’ús 

de Facebook 

va a la baixa...





A QUI VULL 
ARRIBAR?

Xarxes generalistes:
• Twitter (2006)

• Facebook (2004)

• Youtube (2005)

• LinkedIn (2003)

• Instagram (2010)

• Pinterest (2010)

Xarxes acadèmiques:
• Mendeley (2008), Zotero (2006)

• My Science Work (2010)

• Humanities Commons [MLA] 

(2016) (?)

• ResearchGate (2008)

• Academia.edu (2008)



Les xarxes socials acadèmiques (o xarxes socials 
digitals científiques [RDSC]

● Plataformes de comunicació en xarxa

● Permeten crear i donar a conèixer un perfil acadèmic i profesional

● Permeten:

○ Difondre recerca;

○ Contultar online i/o descarregar referències o altres produccions científiques;

○ Establir una llista d’usuaris relacionats i compartir documents, projectes, 

col·laboracions; 

○ Poden generar estadístiques sobre visites dels perfil, descàrregues dels treballas, 

informació del seguiment i impacte. 

(González-Díaz, Iglesias-García, Codina, 2015)



Les xarxes socials acadèmiques (o xarxes socials 
digitals científiques [RDSC]

● Plataformes de comunicació en xarxa

● Permeten crear i donar a conèixer un perfil acadèmic i profesional

● Permeten:

○ Difondre recerca; 

○ Contultar online i/o descarregar referències o altres produccions científiques; 

○ Establir una llista d’usuaris relacionats i compartir documents, projectes, 

col·laboracions; 

○ Poden generar estadístiques sobre visites dels perfil, descàrregues dels treballas, 

informació del seguiment i impacte. 

(González-Díaz, Iglesias-García, Codina, 2015)

Moltes d’aquestes 

funcions també 

les podem fer amb 

els repositoris, 

Google Scholar, 

Twitter o altres 

eines.



• Buscador i gestor de referències bibliogràfiques. 

• Xarxa de contactes acadèmics.

• Poc estès a les humanitats però bona cobertura.

• Grups d’interès per compartir referències.

• Difusió de la producció científica.

• No tothom l’usa ni l’usa de la mateixa manera.

• Si en fomentem l’ús → dependència i monopoli?

30

Gestors de referències que també funcionen com xarxa social 
acadèmica: Mendeley



• Buscador i gestor de referències 
bibliogràfiques. 

• Amb la funció de “grups” té aquesta funció 
de xarxa social acadèmica, ja que permet:
• Compartir treballs amb col·legues;
• Col·laborar amb col·legues;
• Descobrir alters persones que treballen en 

temes similars.

31

Gestors de referències que també funcionen com xarxa social 
acadèmica: Zotero



Humanities commons 

Ampli ventall de possibilitats, però abast reduït (?)



… Academia.edu, Researchgate…?

33

Empreses privades que ja s’estan

lucrant de l’ús que en fem i que no 

sabem què acabaran fent amb els

nostres articles… 

Per saber-ne més: «Acadèmia 2.0 : anàlisi crítica i propostes» (Adrià Martín Mor, 2017)

https://ddd.uab.cat/record/170604

https://ddd.uab.cat/record/170604


En resum…
Xarxes generalistes:

• Twitter (2006) → és la que pot tenir més difusió, tant general 
com també amb altres acadèmics que l’usen

• Facebook (2004) → sembla que l’ús va a la baixa, però per a 
grups de recerca podria ser interessant

• Youtube (2005), LinkedIn (2003), Instagram (2010), Pinterest 
(2010) →menys rellevants per a difusió de recerca acadèmica, 
tot i que depèn de la naturalesa de la recerca



Xarxes acadèmiques:

• Mendeley (2008), Zotero (2006) → gestors de referències
que addicionalment ens permeten connectar amb altres
investigadors

• My Science Work (2010) → poc interessant en àmbit
d’humanitats

• Humanities Commons [MLA] (2016) (?) → poc usat (?)

• ResearchGate (2008), Academia.edu (2008) → empreses
privades amb fins lucratius (desaconsellades)

En resum…



A mode de reflexió… 

L’ús de les xarxes socials al 
DTIEAO va creixent, però 
som poc constants a les 

xarxes i hi interactuem poc. 

Cal conèixer-les i escollir la 
més adequada en funció 

dels nostres àmbits i 
necessitats.

Són una bona eina per a la popularització de la 
ciència, cal explorar com ens poden ajudar en 

la docència. 

La web 2.0 ens 
proporciona 

empoderament i 
connexions, el potencial 

del qual no estem 
aprofitant. 

Certes eines ens poden ajudar 
a ser més presents a les 

xarxes.



Per anar un pas més enllà:

The A to Z of social media for academia: 

https://www.timeshighereducation.com/a-z-social-media

https://www.timeshighereducation.com/a-z-social-media


Escull una de les tasques següents: 

1. Twitter. Fes-te un compte a Twitter. Si ja el tens actualitza 

el teu perfil. Fes 5 piulades al llarg una setmana. Després, 

analitza’n l’impacte amb Twitter Analytics. Quina ha 

funcionat millor? Per què creus que ha estat així?

2. Valora les xarxes que hem vist avui i tria’n una per fer-t’hi 

un perfil. Comparteix-hi la teva recerca i, passats uns dies, 

valora l’abast que ha tingut.  


