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Índexs d’impacte 
 
 
Recursos d’interès 
 
 
Guies 
 
 
Guies elaborades pel Servei de Biblioteques de la UAB: 
 
Indicadors d’impacte de revistes 
ddd.uab.cat/record/29875?ln=ca 
Guia elaborada pel Servei de Biblioteques de la UAB. Última edició: setembre 2010 
 
Recull d'eines i índexs nacionals i internacionals amb classificacions de les revistes 
científiques i indicadors per valorar les publicacions i als investigadors: 
ddd.uab.cat/record/86782?ln=ca 
 
Avaluació de les revistes científiques: enllaços d’interès 
ddd.uab.cat/record/86777?ln=ca 
 
Factor d'impacte d'una revista al JCR 
ddd.uab.cat/record/86780?ln=ca 
 
 
 
Guia elaborada pel CRAI de la UB: 
 
Avaluació de les revistes científiques 
www.bib.ub.edu/suport-recerca/avaluacio-revistes/ 
 
Inclou: 
 

Indicadors bàsics de qualitat d’una revista 
www.bib.ub.edu/suport-recerca/avaluacio-revistes/indicadors-basics/ 
Especifica les característiques bàsiques, de presentació, de gestió i política editorial i de 
contingut que han de complir les revistes per tal d’augmentar la seva qualitat 
 

Índexs per valorar les publicacions 
www.bib.ub.edu/suport-recerca/avaluacio-revistes/indexs/ 
Llistat dels principals índexs. Indica com formar-ne part. 
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Indicadors de visibilitat i impacte (índex d’impacte, d’immediatesa, quartil, 
Eigenfactor, etc.) 
www.bib.ub.edu/?id=1723 
 

Requeriments dels índexs per incloure les revistes (JCR, Latindex, DICE, etc.) 
www.bib.ub.edu/suport-recerca/avaluacio-revistes/requeriments-indexs/ 
 
 
 
Guia elaborada pel Servei de Biblioteques de la UPF: 
 
Avaluació de revistes científiques i de l’activitat investigadora 
www.upf.edu/bibtic/guiesiajudes/avalua/ 
 
Inclou: 
 

Índex per valorar les revistes (per àmbits científics) 
www.upf.edu/bibtic/guiesiajudes/avalua/rindex.htm 
JCR, Scopus, Latindex, DICE, etc. 
 

Índex per valorar als investigadors (per àmbits científics) 
www.upf.edu/bibtic/guiesiajudes/avalua/inindex.htm 
Índex h a ISI web of Science i Scopus. Autors més citats a In-RECS 
 
 
 
 
Blocs i pàgines web 
 
 
Altmetrics 
altmetrics.org/  
Iniciativa per desenvolupar nous sistemes d’avaluació de la literatura científica basats en 
les xarxes socials: blocs, Twitter, bookmarks, comentaris a articles. Parteix de dues idees: 
1. Els mitjans tradicionals (revisió per parells, etc.) són excessivament convencionals i 
lents; i 2. La comunicació de la recerca s’ha tralladat a la web. 
 

Més informació a: Altmetrics: Evaluación del impacto de los medios sociales 
(entrada al bloc Universo Abierto de la biblioteca de la Facultad de Traducción y 
Documentación de la Universidad de Salamanca, 9 feb. 2012 
www.universoabierto.com/7232/altmetrics-evaluacion-del-impacto-de-los-medios-
sociales/ 
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EC3 - Grupo de Investigación ‘Evaluación de la Ciencia y la Comunicación Científica’ 
ec3.ugr.es/ 
Grup de recerca de la Universidad de Granada, centrat en l’anàlisi dels processos 
d’avaluació de la ciència i la comunicació científica a partir de la bibliometria. El seu bloc: 
EC3 noticias ec3noticias.blogspot.com/ 

 
Aquest grup acaba de presentar Journal Scholar, un prototipus d’índex bibliomètric 
per mesurar el rendiment de les revistes científiques d’art, humanitats i ciències 
socials a partir del recompte de les seves publicacions i de les citacions 
bibliogràfiques que aquestes han rebut a través de Google Scholar. Com a 
indicadors bibliomètrics es faran servir els índexs H i G. 

 
EPUC. Grupo de Investigación de Evaluación de Publicaciones Científicas 
epuc.cchs.csic.es/ 
Grup de recerca del CSIC dedicat a la investigació sobre edició científica en ciències 
humanes i socials, i més concretament a l’estudi, desenvolupament i aplicació d’indicadors 
de qualitat en revistes científiques i monografies. Responsable de les plataformes RESH i 
DICE i representant d’Espanya a Latindex 
 
Bibliometría  www.bibliometria.com/ 
Bloc d’Álvaro Roldán López, documentalista i gestor d’avaluació científica al Instituto de 
Salud Carlos III 
 
Primer cuartil (Q1)  alvarocabezas.com/ 
Bloc d’Álvaro Cabezas, membre del grup de recerca EC3. Especialitzat en bibliometria, 
polítiques de recerca i ciència 2.0 
 
Blog for papers: sobre cómo comunicamos la investigación en comunicación 
www.blogforpapers.net/ 
Bloc del professor de la F. de Ciències de la Comunicació UAB David Fernández-Quijada 
 
The Scholarly kitchen: what’s hot and cooking in scholarly publishing 
scholarlykitchen.sspnet.org/ 
Bloc de la Society for Scholarly Publishing 
 
Research Trends 
www.researchtrends.com/ 
Butlletí electrònic d’Scopus (Elsevier) sobre tendències en la investigació científica, basant-
se en dades bibliomètriques 
 
Science Watch 
sciencewatch.com/ 
Pàgina web de Thomson Reuters on podem trobar anàlisis sobre temes recerca, 
investigadors, països i revistes. Es basa en les dades obtingudes de Web of Science 
(bàsicament, d’Essential Science Indicators) 
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Currículum Vitae 
 
 
Currículum Vitae Normalizado (CVN) – FECYT 
cvn.fecyt.es/ 
Pensat per poder-lo presentar a totes les convocatòries. De moment es pot presentar a les 
convocatòries del Ministerio de Economía y Competitividad 
 
 
Aplicació d’actualització curricular Ein@ (UAB) 
www.uab.cat/servlet/Satellite/investigar/cvn-1307430078500.html 
 
 
 
 
Normalització de noms d’autors i institucions 
 
 
Recomendaciones FECYT para la normalización de autores e instituciones 
www.accesowok.fecyt.es/wp-content/uploads/2009/06/normalizacion_nombre_autor.pdf 
 
 
ORCID [en projecte] 
www.orcid.org/ 
Open Researcher and Contributor ID (ORCID) és un projecte que intenta resoldre el 
problema de la identificació, ambigüitat i duplicitat en els noms dels autors mitjançant la 
creació d’un registre únic. Aquest registre estarà connectat amb altres sistemes actuals 
d’identificació d’autor (per exemple, els de Thomson Reuters –ResearcherID– i Scopus –
Scopus Author Identifier–). 
Els identificadors, que seran permanents i clars, permetran l’atribució de les obres als seus 
autors, que podran crear i mantenir un perfil acadèmic de forma gratuïta. 
 
Pot interessar a: 

- Autors: per assegurar-se que totes les atribucions són correctes, i per facilitar que 
puguin recuperar la seva bibliografia 

- Agències de finançament: l’identificador agilitzarà el procés de presentació de 
sol·licituds de projectes i beques 

- Institucions i agències d’avaluació: ajudarà en el procés d’avaluació dels 
investigadors, ja que aquestes institucions podran conèixer exactament la producció 
científica de cadascun d’ells 

- Editors de revistes científiques: millorarà la comunicació amb els autors 
- Usuaris: facilitarà la localització de referències que puguin fer servir per a les seves 

investigacions 
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Xarxes socials per a investigadors 
 
 
Mendeley 
www.mendeley.com/ 
Xarxa social i programari de gestió de referències bibliogràfiques 
Permet: 

- organitzar els documents de la teva recerca: importar referències, elaborar 
bibliografies, marcar paràgrafs, fer anotacions als PDF... 

- localitzar altres documents 
- contactar amb altres investigadors, compartir informació amb ells, crear grups de 

recerca 
- fer el seguiment d’una investigació 
- recollir estadístiques de lectura sobre articles, autors i publicacions 

 
 
Research Gate 
www.researchgate.net/ 
Després de registrar-se gratuïtament, els investigadors poden crear perfils professionals, 
arxivar i donar a conèixer les seves publicacions, participar en grups específics de les 
seves matèries, cercar conferències en el seu camp o buscar feina.  
 
 
Academia.edu 
www.academia.edu/ 
Permet: 

- contactar amb altres investigadors 
- fer un seguiment de la recerca que s’està portant a terme en una àrea: seguir un 

autor, una revista... 
- fer preguntes / respondre preguntes d’altres investigadors 
- localitzar i descarregar documents 
- saber qui ha consultat el teu perfil / els teus documents 
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Rànquings d’universitats 
 
 
Indicadors de qualitat de la UAB 
www.uab.es/servlet/Satellite?cid=1289484330967&pagename=w-
CEI%2FPage%2FTemplatePageInterior2ColumnsCEI 
Recopilació de rànquings feta per la UAB 
 
Informe CYD 2011 
www.fundacioncyd.org/wps/portal/WebPublica/General?WCM_GLOBAL_CONTEXT=/Web
Corporativa_es/webfcyd_es/InformeCYD/InformeCYD2011/ 
Informe de la Fundación Conocimiento y Desarrollo sobre el sistema universitari espanyol. 
Inclou un rànquing d’universitats. 
 
Meta-ranking Universidades Españolas 
ec3.ugr.es/metaranking/metaranking.html 
Elaborat pel grup d’investigació EC3 de la Universidad de Granada. Recull les diferents 
posicions que ocupen les universitats espanyoles a les principals classificacions 
internacionals i nacionals. 
 
Rankings I-UGR de Universidades Españolas según Campos y Disciplinas 
Científicas 
www.rankinguniversidades.es/ 
Es basa en l’activitat investigadora publicada en les revistes internacionals de més impacte 
i visibilitat. 
La font d’informació són les bases de dades d’ISI Web of Knowledge (Web of Science i 
Journal Citation Reports). 
 
Science Indicators of Spanish HEIs 2006-2010 
www.scimagolab.com/blog/2012/science-indicators-of-spanish-heis-2006-2010/ 
Fet per SCImago a partir de les dades d’Scopus. 
 
The Times Higher Education World university rankings 2011-2012 
www.timeshighereducation.co.uk/world-university-rankings/ 
Un dels rànquings més influents del món. Thomson Reuters és un dels proveïdors de 
dades pel que fa a producció i difusió científica. 
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