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EXERCICIS
1. Cercar al JCR l’índex d’impacte d’alguna de les següents revistes:
Communication theory
Journal of media economics
Asian journal of communication
Journal of advertising
Telecommunications policy
Media psychology

2. Cercar també l’índex d’immediatesa, el quartil i l’Eigenfactor en el JCR de la revista
escollida

3. Entrar a IN-RECS i anar a la categoria Comunicación. Quina revista té l’índex d’impacte
més alt?
Quina revista el tenia l’any 2005?

4. Entrar a RESH i anar a la categoria Comunicación. Ordenar les revistes per Opinión de
los expertos
Quina revista obté la màxima puntuació?
Quants criteris Latindex compleix?

5. Entrar a Web of Science i buscar l’article:
Zunzunegui, Santos. “The state of things: two or three things I know about film analysis”.
Comunicar, 29 (oct. 2007), p. 51-58
Quantes vegades ha estat citat?

6. Entrar a l’Author Finder de Web of Science i buscar l’investigador: Hinojo, FJ
Quin és el seu índex h?
Fer la mateixa cerca a Scopus.
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7. Aquest mateix autor (FJ Hinojo) ha publicat a la revista International journal of learning.
Quin és l’SNIP d’aquesta revista?

8. Quins repertoris i bases de dades indexen la revista CIC. Cuadernos de información y
comunicación?
En quin recurs ho has buscat?

9. Quins criteris de Latindex no compleix la revista Anàlisi: quaderns de comunicació i
cultura?

10. Entrar a DICE i cercar la Valoració de la Difusió de la Revista latina de comunicación
social

11. En quines bases de dades o repertoris apareix la revista Cahiers du cinéma, segons
MIAR?

12. Localitzar 3 revistes de comunicació i informació que hagin rebut la categoria A
segons les Llistes CARHUS Plus+ 2010

13. Aquests mateixos 3 títols, apareixen a ERIH? Quina categoria reben?

14. I a CIRC?

15. Buscar a Google Scholar l’article:
Soriano, Jaume. “El efecto ANECA”, I+C Investigar a comunicación: Actas y memoria
final. Congreso Internacional Fundacional AE-IC, Santiago de Compostela, 30, 31 de
enero y 1 de febrero 2008, 2008.
Quantes vegades ha estat citat?
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