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Accés obert #   Accés gratis

https://unsplash.com/aleksandraboguslawska






Més informació: Dipòsit de la tesi (UAB)

http://www.boe.es/boe/dias/2011/02/10/pdfs/BOE-A-2011-2541.pdf
http://www.uab.cat/web/estudiar/doctorat/diposit-de-la-tesi-1345665644013.html


Consultables en accés obert

• Protecció dels teus drets
• Respecta els drets de tercers. Evita el plagi 
• Possibilitat d’embargaments 

Més informació: Propietat Intel·lectual en l’elaboració de la Tesi

https://ddd.uab.cat/record/170557






http://cofactorscience.com/journal-selector
https://www.edanzediting.com/journal-selector
https://bib.us.es/estudia_e_investiga/investigacion/estrategias/dondepublicar
http://www.dondelopublico.com/


https://ddd.uab.cat/record/141309




http://www.sherpa.ac.uk/romeo/
http://www.accesoabierto.net/dulcinea/
http://heloise.ccsd.cnrs.fr/
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52% articles

2% congressos
3% llibres i 

capítols

17% recerca 
no publicada

7% gràfics i 
multimèdia

19% fons patrimonial

56.38218.000

20.818



• Visibilitat a la xarxa

• URL permanent dels documents (per enllaçar des de webs 
personals, xarxes socials...)

• Estadístiques d'ús (per document)

• Creació d’alertes, personalització i eines 2.0

• Cerca a text complet

• Plataforma per a tot tipus de documents i formats

• Us podeu adreçar a la biblioteca per publicar







És tot el que 
publiquem
sobre nosaltres
a Internet i la 
forma com els
altres ens
veuen a la xarxa



Aquesta identitat es pot
construir sense que es 
correspongui exactament
amb la realitat. 
La reputació científica és
essencial pels investigadors, 
contribueix al seu progrès, 
reconeixement, obtenció de 
subvencions i beques 
d’investigació acadèmica. 

Aficions

Amistats

Notícies

Gustos

Dades personals

Comentaris

Imatges





Informació sobre ORCID

https://orcid.org

Codi de 16 dígits que permet identificar inequívocament
i al llarg del temps la producció científica d’un autor.

Pretén acabar amb el problema de les ambigüitats i 
duplicitats en assignar les autories de les diferents
produccions científiques (noms semblants) o de canvis a 
l’hora de signar al llarg del temps d’un mateix autor.

http://www.uab.cat/web/investigar/itineraris/eines-i-suport-a-la-recerca/codi-orcid-1345671448513.html




http://orcid.org/0000-0003-3049-7495
http://orcid.org/0000-0003-3049-7495


Més informació: http://www.bib.uab.cat/human/acreditacions/planes/publiques/autorsidentificacio.php

https://service.elsevier.com/app/answers/detail/a_id/14550/c/14684/supporthub/scopuscontent/
http://www.researcherid.com/SelfRegistration.action
http://www.bib.uab.cat/human/acreditacions/planes/publiques/autorsidentificacio.php






https://scholar.google.com/citations










Són repositoris amb negoci

Preservació

Drets d’autor no sempre 
repectats

Poca implementació, 
preferència per xarxes 
socials generals: Facebook, 
Youtube o Twitter

Lydia Gil: https://socialmediaeninvestigacion.com/redes-sociales-cientificas/

https://socialmediaeninvestigacion.com/redes-sociales-cientificas/


www.urv.cat/media/upload/arxius/crai/recerca/xarxessocials.pdf

http://www.urv.cat/media/upload/arxius/crai/recerca/xarxessocials.pdf


EC 4

Escoltar ComunicarCrear Connectar Compartir





Bones pràctiques…

Crear

• Citar correctament

• Normalització nom i 
filiació

• ORCID

Google Scholar

Publicar

• Escolliu la publicació

• Accés obert

• Conserveu TOTES les 
versions

Difondre

• Identifiqueu fitxer

• URL permanent

• Xarxes socials



Accés obert a la UAB 
www.uab.cat/open-access

Blog Propietat Intel·lectual i Accés Obert  
www.uab.cat/propietat-intellectual

Dipòsits digitals 
www.uab.cat/web/els-nostres-fons/diposits-
digitals-1345719614031.html

www.facebook.com/bibliotequesUAB/

@bibliotequesUAB
www.youtube.com/channel/UCe6S0lv1IdvtDx8gg7t4dhg

www.instagram.com/biblioteques_uab/

http://www.uab.cat/open-access/
http://www.uab.cat/propietat-intellectual/
http://www.uab.cat/web/els-nostres-fons/diposits-digitals-1345719614031.html


Trobareu aquesta presentació a: https://ddd.uab.cat/record/188645

http://www.uab.cat/biblioteques/
https://ddd.uab.cat/record/188645

