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OBJECTIUS DEL CURS

1. Familiaritzar-nos amb els diferents perfils acadèmics i
saber-los prioritzar en termes de cost-efectivitat.

2. Conèixer les diferents rutes a l’accés obert i gestionar
la producció científica per optimitzar-ne la visibilitat i
l’impacte.

3. Fer ús dels indicadors bibliomètrics tradicionals i de
les noves mètriques alternatives per poder justificar els
indicis de qualitat de les nostres publicacions.

4. Dissenyar i dur a terme una estratègia personal.
5. Millorar la nostra visibilitat bo i construint una

reputació acadèmica digital.
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PERFILS ACADÈMICS
1. Pàgines institucionals:

• Web (personal i de grup) [M4]

2. Perfils d’identificació d’autors:
• e-Greta [M1]
• ORCID ID [M1]
• Scopus Author ID [M1]
• WoS ResearcherID / Publons [M1]

3. Motors acadèmics de cerques bibliogràfiques:
• Google Scholar Citations [M1]
• Dimensions [M1]
• Microsoft Academic Search [M1]
• Semantic Scholar [M1]

4. Xarxes socials acadèmiques o professionals / gestors de referències:
• Mendeley [M1]
• CiteUlike
• My Science Work (2011)
• Twitter / LinkedIn [M5]
• Academia.edu (2008) / ResearchGate (2008) 4



PERFIL PDI AL PORTAL E-GRETA
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SCOPUS



PERFIL PDI AL PORTAL E-GRETA
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PERFIL PDI AL PORTAL E-GRETA
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E-GRETA: LA NOVA EIN@
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ORCID ID

• Identificació única com a investigador.

• Unificació de diferents noms en un sol perfil.
• Eina necessària per a la identificació de l’autoria.
• Vinculació amb afiliació i producció científica.

• Interoperativitat amb WoS, Scopus, GS, e-Greta... J
• Promogut per les universitats públiques europees.

• Gratuït i sense ànim de lucre.
• Es dupliquen les entrades si hi ha més d’una font. L

• El perfil NO s’ha de tancar!!

9
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ORCID ID



RESEARCHER ID WOS à PUBLONS

• Identificador normalitzat d’un autor.
• Agrupació de diferents versions del nom.
• Vinculable a l’ORCID.
• Publicacions actualitzades automàticament.
• Servei d’alerta de citacions (limitat al seu 

univers). L
• Ofereix indicadors bibliomètrics, informes de 

citacions i usomètriques pròpies.

11



RESEARCHER ID WOS à PUBLONS

• Si tens perfil a Publons à entrar-hi i se t’haurà 
importat la info de WoS.

• Si no tens perfil a Publons à entrar-hi amb les dades 
d’accés del ResearcherID (WoS).

• Per obtenir un ResearcherID (WoS) à registra’t a 
Publons i importa les publicacions del WoS
(t’adjudicaran un ResearcherID).

• Si no tens publicacions a WoS però necessites un 
Researcher ID, es pot generar des de Publons.

12

https://publons.com/dashboard/summary/
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RESEARCHER ID WOS à PUBLONS
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RESEARCHER ID WOS à PUBLONS

Perfil duplicat
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PUBLONS: PERFIL REVISOR
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PUBLONS: PERFIL REVISOR



AUTHOR ID SCOPUS

• Identificador normalitzat d’un autor a Scopus.
• Agrupació de diferents versions del nom.
• Vinculat a l’e-Greta, Mendeley i ORCID.

• Indicadors bibliomètrics tradicionals i altmètriques. J

• Permet seguir investigadors concrets.
• Servei d’alerta de citacions (limitat al seu univers). L
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AUTHOR ID SCOPUS
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SEMANTIC SCHOLAR
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SEMANTIC SCHOLAR
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SEMANTIC SCHOLAR
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MICROSOFT ACADEMIC SEARCH
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GOOGLE SCHOLAR
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MENDELEY

• Producte d’Elsevier (e-Greta, Scopus, etc.)
• Gestió de referències bibliogràfiques.

• Informació sobre drets de compartició de documents.

• Eines de xarxa social.
• Informació sobre seguidors per disciplina, estatus 

acadèmic i país.
• Mètriques tradicionals (citacions) i mètriques pròpies.
• Servei d’alerta d’articles per línies d’interès.
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MENDELEY

25

SCOPUS



MENDELEY
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INSTITUT CATALÀ DE LES DONES
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PORTAL DE RECERCA DE CATALUNYA
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https://portalrecerca.csuc.cat/


INTEROPERATIVITAT ENTRE PERFILS ACADÈMICS
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Web personal

Mendeley



CONCLUSIONS

e-Greta DDD Google 
Scholar

30

e-Greta
Portal de 

recerca de 
Catalunya



TASQUES DEL MÒDUL 1

• Revisa el(s) teu(s) perfil(s) acadèmics digitals (web UAB, etc.) fes una 
llista d’aquells aspectes que creus que podries millorar-ne.

• Si encara no tens un perfil a ORCID, fes-te’l i informa’l als diferents 
perfils acadèmics que tinguis (Ein@/e-Greta, Publons, Scopus, etc.). Si 
ja el tens, identifica què t’hi falta i com pots completar-ho.

• Busca al Google Scholar algun acadèmic que t’interessi del teu àmbit: 
hi té les publicacions agrupades en un perfil personal?

• Si encara no tens un perfil al Google Scholar, fes-te’l. I si ja el tens, 
revisa’l i poleix-lo (encapçalament, unificant diferents versions d’un 
article, establint avisos de citacions, etc.)

• Si encara no tens un perfil a Publons, fes-te’l i enllaça’l al Researcher
ID o demana un Researcher ID, si no el tens.

• Consulta quina informació apareix del teu perfil al Portal de Recerca de 
Catalunya.

• Si no el tens, fes-te un perfil a Scopus i busca la publicació amb millors 
mètriques. 31
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PER QUÈ EN ACCÉS OBERT?

33

9% grau de 
compliment 
(juny 2016)



PER QUÈ EN ACCÉS OBERT?
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Com més disponibilitat, més citabilitat

Marc legal vigent

Dificultat de trobar un equilibri entre 
impacte (indexació) i visibilitat (AO).

Qüestions ètiques

2002

2018à2021

Tota publicació 
científica resultant de 

recerca finançada amb 
fons públics cal que 

sigui publicada en AO 
immediat (sense 
embargaments).



VIES A L’ACCÉS OBERT

VIA DAURADA

Publicació directa en AO

VIA VERDA

Autoarxiu en repositoris
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VIA NEGRA O PIRATA

FINAL PUBLISHED
VERSION (VERSION
OF RECORD O VOR)

Revistes daurades
Amb cost per publicar

Revistes platí/diamant
Sense cost amb CC

AUTHOR’S ACCEPTED
MANUSCRIPT (AAM)

VIA HÍBRIDA: REVISTES DE SUBSCRIPCIÓ

Pagues per posar l’article en accés obert
Academia.edu / ResearchGate

Revistes depredadores



LA NOSTRA PRODUCCIÓ EN OBERT
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LA NOSTRA PRODUCCIÓ EN OBERT
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EL DDD: LA NOSTRA VIA VERDA
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AVANTATGES DEL DDD

• Dipòsit digital perpetu i segur per a tot el material acadèmic.

• Identificador únic (número de la fitxa!).
• Formats: pdf, jpg, mp3, excel, software i bbdd (5GB).
• Control de les limitacions de drets d’autor i revisió dels 

registres embargats.

• Citacions (WoS+Scopus), altmètriques i usomètriques.
• Permet compartir registres a les xarxes socials: LinkedIn, 

Twitter, Facebook, Mendeley, c/e, etc.
• Permet agrupar publicacions per grups de recerca.

• Et poden generar una llista per facilitar-ne l’actualització.

• Les publicacions en repositoris reben més citacions.
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ASPECTES QUE CAL CONSIDERAR

• Cal penjar sempre la versió més definitiva possible.
• Si no es pot penjar la versió publicada (VOR), la BH la desa en 

un directori intern amb les anotacions oportunes. 
• Si té embargament, sovint es pot mostrar una versió anterior a 

la publicada (AAM) a l’espera que finalitzi.
• Per tal der ser indexat per Google Scholar...

• Cal incloure les metadades al pdf (títol, nom autors, resum)
• Pdf txt ≤5MB (NO format imatge!!)
• Arxius ≥5MB à Google Books
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VERSIONS DELS ARTICLES

41

PRE-PRINT POST-PRINT PUBLISHED 
VERSION

Submitted version Accepted version
AAM

Version of record
VOR

1a versió abans 
de ser revisada 

per parells

NO acceptada pel pla-S!

versió definitiva 
pel que fa al 

contingut, 
després de la 

revisió per parells

versió PDF de 
l’editor amb la 
maquetació, 

format i logos de 
la revista

És recomanable que guardem una còpia de les 
diferents versions d’un article.



LLICÈNCIES CREATIVE COMMONS

42

• El pla S recomana l’ús de llicències CC i, per defecte, CC BY 

(reconeixement autoria). La proposta no està exempta de polèmica.

• Tipus de llicències creative commons recomanades per la UAB

https://ddd.uab.cat/record/129205


APORTACIONS I DRETS D’AUTOR

43

E-Greta farà ara part
d’aquesta feina.

1. Si tenim els drets, cal determinar la 
llicència de CC volem.

2. Si no tenim els drets, cal comprovar 
a Sherpa/Romeo o Dulcinea si la 
revista permet l’autoarxiu i en quines 
condicions.

3. Si no el permet o no s’esmenta,cal
contactar amb l’editor sol·licitant-lo.



VIA DAURADA: ON PODEM PUBLICAR?
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66%
34%

OA
TA

Total de 
revistes de 
traducció

146



VIA DAURADA: ON PODEM PUBLICAR?
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POLÍTIQUES D’AUTOARXIU I LLICÈNCIES CC
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56%
44%

No self-
archiving
policies

Yes self-
archiving
policies

NO CC
44%

CC BY-NC-ND
26%

CC BY
20%

CC BY-NC
6%

CC BY-ND
2% CC BY-NC-SA

2%

Self-archiving model
Creative Commons licenses



MODELS DE NEGOCI

47

Gold
66%

Hybrid
14%

Delayed
2%

TA
18%

Gold

Hybrid

Delayed

TA

APC
2%

NO APC
22%

N/A
76%

APC

NO APC

N/A

Les revistes de traducció són 
majoritàriament revistes platí.

APCs: 1,700-2,200 €



REVISTES MILLOR INDEXADES
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JCR No. OA Publisher type Publishing model

Q2 4 0 4 Commercial 4 Hybrid

Q3 6 1 5 Commercial / 1 University (OA) 5 Hybrid / 1 Gold

Q4 3 1 2 Commercial / 1 University (OA) 2 Hybrid / 1 Gold

SJR No. OA Publisher type Publishing model

Q1 12 2
9 Commercial 

1 non-profit (association) (OA) 
2 non-profit (university) (OA / Delayed)

9 Hybrid / 2 Gold / 
1 Delayed

Q2 13 7
5 Commercial

2 non-profit (association) (OA) 
6 non-profit (university) (5 OA)

6 Hybrid / 7 Gold

Q3 4 4 2 Commercial (1 OA) 
1 non-profit (association) (OA) 
9 non-profit (university) (OA)

1 Hybrid / 11 GoldQ4 7 6
N/A 1 1



VIA DAURADA: ON PODEM PUBLICAR?
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Revistes de traducció d’accés obert (platí) Periodicitat JCR SJR Tipologia editor
SKASE journal of translation and interpretation 1/any - Q1 No lucratiu (Associació)

Translation & interpreting 2/any - Q1 No lucratiu  (Universitat)

Íkala: revista de lengua y cultura 3/any - Q2 No lucratiu  (Universitat)

Interpreters' newsletter 1/any - Q2 No lucratiu  (Universitat)

MonTI: monografías de traducción e interpretación 1/any - Q2 No lucratiu  (Universitat)

Mutatis mutandis: revista latinoamericana de traducción 2/any - Q2 No lucratiu  (Universitat)

New voices in translation studies 1/any - Q2 No lucratiu  (Associació)

Panace@: boletín de medicina y traducción 2/any - Q2 No lucratiu  (Associació)

Onomázein* 4/any . Q2 No lucratiu  (Universitat)

Sendebar 1/any - Q2 No lucratiu  (Universitat)

Hermeneus: revista de traducción e interpretación 1/any - Q3 No lucratiu  (Associació)

Hikma: estudios de traducción = translation studies 1/any - Q3 No lucratiu  (Universitat)

Palimpsestes 1/any - Q3 No lucratiu  (Universitat)

Jostrans: journal of specialised translation 2/any Q3 N/A No lucratiu  (Universitat)

Linguistica Antverpiensia 1/any Q4 Q3 No lucratiu  (Universitat)

Hermes 2/any - Q4 No lucratiu  (Universitat)

InTRAlinea 1/any - Q4 No lucratiu  (Universitat)

Multicultural Shakespeare 1/any - Q4 Comercial

Przekladaniec 1/any - Q4 No lucratiu  (Universitat)

Quaderns: revista de traducció 2/any - Q4 No lucratiu  (Universitat)

Trans: revista de traductología 1/any - Q4 No lucratiu  (Universitat)



QUÈ HI PODEM FER?
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Promoure les 
revistes platí:

- citant-les
- recomanant-les
- col·laborant-hi 

(en comitè editorial 
o científic)
- enviant-hi 
manuscrits

- Fent-ne difusió a 
les xarxes

Boicotejar les 
revistes 

híbrides i de 
subscripció:

- no fer-hi de revisors
- no enviar-hi 
manuscrits

- no citar-les si no és 
imprescindible

Diversificar a 
l’hora de publicar 
per evitar l’efecte 

embut

No crear més 
revistes sinó 

millorar les que 
tenim en termes de 

prestigi i 
periodicitat

Considerar l’AO 
com un valor 
afegit com a 
avaluadors



TASQUES DEL MÒDUL 2

• Revisa quines publicacions teves falten a al DDD i quines són 
susceptibles de ser incloses amb Dissem.in. 

• Penja els teus articles a l’Ein@/e-Greta o altres productes de 
recerca directament al DDD (millor començar pels més antics). 
Si hi penges alguna presentació, pòster, capítol de llibre al DDD, 
hauràs de pensar quin tipus de llicència hi fas constar.

51
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TIPUS I MESURA DE L’IMPACTE
• Mètriques tradicionals:

• Personals (h-index, CiteScoreMetrics...)
• Revistes (JIF, h-index, SJR, SNIP...)
• Articles, capítols, llibres (citacions)

• Altmètriques i usomètriques
• Altres indicadors (per a llibres):

• Prestigi editorial
• Presència en catàlegs, bases de dades, repertoris 

bibliogràfics especialitzats i catàlegs de biblioteques 
universitàries (REBIUN, WorldCat, BITRA...)

• Ressenyes, traducció a d’altres llengües o inclusió en 
bibliografies independents de l’autor i del seu entorn.
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https://www.worldcat.org/


Cadascuna de les mètriques només mostra una part de la història.

54

TIPUS I MESURA DE L’IMPACTE



MESURA DE L’IMPACTE: LLIBRES

• Scholarly Publishers Indicators (SPI) [CSIC] (2018)* L
• Índice ie-CSIC (2018)* L
• Bibliometric indicators for Publishers (2014) [EC3] L
• Publishers Scholar Metrics [T&I] [EC3] (2012) L
• Book Publishers Library Metrics [EC3] (2012) L
• Book Citation Index (BKCI) [WoS] L
• Scopus Book Titles / Book Expansion Project L
• Sello de Calidad en Edición Académica (CEA-APQ)
• Google Scholar
• Google Book Citations

55

http://ilia.cchs.csic.es/SPI/rankings.html
https://sede.csic.gob.es/web/guest/ie-csic
http://bipublishers.es/data/view_field_and_disciplinelist.php
http://www.publishers-scholarmetrics.info/ciencias-humanas/traduccion-e-interpretacion/
http://www.librarymetricsforbookpublishers.infoec3.es/layout.php%3Fid=inicio
http://une-calidad.blogspot.com/p/cea-apq-calidad-en-edicion-academica.html
https://scholar.google.cat/
https://books.google.com/%3Fhl=ca


ALTMÈTRIQUES

• Ús dels mitjans socials (web 2.0) per mesurar l’ús, 
l’impacte o la influència social de la recerca. 

• Aprofiten el potencial de les xarxes socials i Internet 
per mesurar la popularitat i acceptació d’una 
publicació en termes de quantitat de comparticions, 
descàrregues, comentaris o, en general, presència
a la xarxa independentment del perfil d’usuari.

• Nou punt de vista que posa el focus en el producte
(publicacions, presentacions, dades, etc.) més enllà 
del món acadèmic (econòmic, institucional, cultural i 
social…).

• Fi del monopoli de les citacions com a única mesura?

56



ALTMETRIQUES

• Imatge més precisa i global de l’impacte real.

• Complementàries més que alternatives.
• Ofereixen dades quantitatives contextualitzades (anàlisi 

més qualitativa de l’impacte).

• San Francisco Declaration on Research Assessment
(DORA) (2012):
• Avaluació del valor intrínsec d’una contribució.
• Evitar el JIF per avaluar la qualitat d’un article.
• Aprofitar les possibilitats que ens ofereix la xarxa 

per explorar nous indicadors d’influència i impacte.

57

http://www.ascb.org/dora/


ALTMÈTRIQUES
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Els serveis proveïdors 
d’altmètriques

agreguen dades 
procedents de 

diverses fonts web 
socials

Tipologia d'indicadors Fonts d'informació

Citacions WoS, Scopus, GS, Peer evaluation

Descàrregues F1000 Research, Slideshare

Visualitzacions F1000 Research

Marcats Mendeley, CiteUlike

Revisions F1000Prime, Peer Evaluation

Recomanacions F1000Prime

Reproduccions Slideshare, Youtube, TED

Comparticions Mendeley, Slideshare, Youtube

Comentaris F1000Prime, Slideshare, Youtube, TED

Mencions Twitter

Likes Slideshare, Twitter, Facebook, Youtube



• Funciona amb DOI.
• Mencions a Twitter

des de 2011 o la 
data en què es va 
donar d’alta 
l’editorial.

• Puntuació 
ponderada: 8 per 
una notícia al diari, 
0,25 per una menció 
al LinkedIn, youtube
o Facebook, etc.

59

AGREGADORS D’ALTMÈTRIQUES: ALTMETRIC.COM
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AGREGADORS D’ALTMÈTRIQUES: PLUMX METRICS
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COM MONITORITZAR L’IMPACTE

CITACIONS A BASES DE 
DADES BIBLIOGRÀFIQUES

• BITRA (T&I)

• WoS ($)

• Scopus ($)

• Dimensions

• Google Scholar (GS)
• Publish or perish

AGREGADORS 
D’ALTMÈTRIQUES

• Altmetric.com ($)
• Altmetric.it (pluggin) 

• PlumX Metrics ($)
• https://plu.mx/a/?doi=

• Dimensions

• Impactstory
• Metrics toolkit

• Webometric analyst

62

Sovint les dades se’ns presenten de forma combinada i gratuïta
(Scopus, Kudos, Editorials, Dimensions, DDD, etc.)

https://aplicacionesua.cpd.ua.es/tra_int/usu/buscar.asp
http://www.harzing.com/resources/publish-or-perish
https://www.altmetric.com/products/free-tools/bookmarklet/
https://plu.mx/a/%3Fdoi=
https://www.dimensions.ai/
http://www.metrics-toolkit.org/
http://lexiurl.wlv.ac.uk/


• 76.000 entrades en accés obert
• 10% amb citacions buidades (+100.000 citacions)
• No hi ha totes les citacions, sinó les detectades!

• Només inclou citacions corresponents a T&I.

• S’exclouen les autocitacions.
• Podem contribuir-hi amb les nostres aportacions

63

BITRA (2001)



• Nom al camp “Autor” per saber les fitxes que hi ha nostres.
• Nom al camp “Autor” + “1i” al camp “Impacte” per saber 

quines aportacions tenen almenys una citació.
• A “Impacte” hi consten les publicacions detectades que 

han citat aquella entrada. 
• Per saber qui cita qui, n’hi ha prou amb introduir el cognom 

de l’autor citant en el camp “Impacte”.
• El número del camp “CITID” identifica l’entrada com a font 

de citacions. Si volem tota la informació del citant, només 
cal fer clic en aquell número i ens apareix la fitxa completa 
de qui l’ha citat.

• Nom al camp “Autor” + “ok” al camp CITID per saber quines 
entrades d’un autor estan buidades.

64

COM BUSCAR LES CITACIONS A BITRA?
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MODEL DE FITXA DE BITRA
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“Conteo de uso”: nivell d’interès d’un article a la Web of Science.

CITACIONS AL WOS
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CITACIONS AL WOS
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CITACIONS AL WOS
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CITACIONS A SCOPUS
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CITACIONS A SCOPUS
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ALTRES MÈTRIQUES A SCOPUS

Prominence is an indicator that shows 
the current momentum of a Topic. It is 
calculated by weighing 3 metrics for 
papers clustered in a Topic: Citation 
count, Scopus views and Average 

CiteScore.
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ALTRES MÈTRIQUES A SCOPUS

Snowball metrics:
• Bottom-up approach
• Industry-academia 

collaboration
• No lligat amb cap eina o 

proveïdor de dades

*Exactly 1* means that the output performs just as 
expected for the global average.
More *than 1* means that the output is more cited 
than expected according to the global average. For 
example, 1.48 means 48% more cited than expected.
Less than 1 means that the output is cited less than 
expected according to the global average.

Citation benchmarking shows how 
citations received by this document 
compared with the average for 
similar documents. 99th percentile 
is high, and indicates a document in 
the top 1% globally.

Q1
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ALTRES MÈTRIQUES A SCOPUS

2,7

70th percentile à Q1
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https://plumanalytics.com/learn/about-metrics/

ALTRES MÈTRIQUES A SCOPUS

https://plumanalytics.com/learn/about-metrics/
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CITACIONS I ALTMÈTRIQUES A DIMENSIONS

• Permet enllaçar amb ORCID
• Ofereix altmètriques pròpies en context:

• Impacte ponderat per la disciplina
• Impacte transdiciplinari

• Permet compartir a les xarxes socials
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CITACIONS I ALTMÈTRIQUES A DIMENSIONS
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CITACIONS I ALTMÈTRIQUES A DIMENSIONS
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CICATIONS I ALTMÈTRIQUES A DIMENSIONS
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CITACIONS I ALTMÈTRIQUES A DIMENSIONS
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AGREGADORS D’ALTMÈRIQUES: ALMETRIC.COM
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AGREGADORS D’ALTMÈRIQUES: ALMETRIC.COM
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AGREGADORS D’ALTMÈRIQUES: ALMETRIC.COM
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AGREGADORS D’ALTMÈRIQUES: ALMETRIC.COM
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PLUGGIN ALMETRIC.IT
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AGREGADORS D’ALTMÈTRIQUES: IMPACTSTORY

• Avantatges:
• Iniciativa de codi obert i sense ànim de lucre.
• Es pot afegir enllaç al text complet (a través d’ORCID).
• Organitza les publicacions per tipologia.
• Enllaç directe als editors.
• Dades quantitatives contextualitzades per al perfil.
• Informació de: Facebook, Twitter, blogposts, Google+...
• Es pot fer difusió a través del Twitter.

• Inconvenients:
• Els documents han de tenir un DOI.
• No inclou dades sobre les citacions.
• No permet l’edició de les entrades i hi ha errors (pdf).
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KUDOS: EINA PER PROMOURE LA VISIBILITAT

• Compartir periòdicament les publicacions a través d eles 
xarxes n’incrementa les citacions 23%.

• Tutoritza la difusió i seguiment de l’impacte.
• Integra les mètriques tradicionals amb altmètriques.

• Cerca automàtica de les publicacions amb DOI-CrossRef.
• Algunes editorials hi estan associades (Babel).

• Sincronitzable amb ORCID.

89

https://benjamins.com/content/authors/kudos
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KUDOS: EINA PER PROMOURE LA VISIBILITAT



KUDOS: UNA EINA PER PROMOURE LA VISIBILITAT
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KUDOS: EINA PER PROMOURE LA VISIBILITAT
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MONITORITZACIÓ DE L’IMPACTE: DDD
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MONITORITZACIÓ DE L’IMPACTE: DDD
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USOMÈTRIQUES AL DDD
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MONITORITZACIÓ DE L’IMPACTE: EDITORIALS
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MONITORITZACIÓ DE L’IMPACTE: EDITORIALS
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LES MÈTRIQUES AL PORTAL DE RECERCA 
DE CATALUNYA

10
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ELS INDICIS DE QUALITAT

1. Diversificar les fonts d’informació per oferir una imatge més diversa i 
completa de l’interès en la comunitat científica i l’impacte social: 
citacions, altmètriques, usomètriques...

2. Aportar dades qualitatives (ressenyes, comentaris, revisions…)

3. Contextualitzar les dades quantitatives: 

• “Attention score in context” d’Altmetric.com, “Achievements” 
d’ImpactStory, Snowball metrics d’Scopus)

• Amb dades empíriques específiques de l’àrea:
• Índex-h de revistes, RETI/REAO, publicacions amb anàlisis 

bibliomètriques per temàtica, coautoria, patrons de citació...

10
1Posem-ho fàcil als avaluadors!



ON TROBAR INFORMACIÓ SOBRE L’IMPACTE
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Plataformes Mètriques tradicionals Altmètriques
Web institucional - -

ORCID - -
ResearcherID WoS citacions + índex-h conteo

Scopus citacions + índex-h snowball metrics + PLumX Metrics
Google Scholar 

Citations citacions + índex-h -

Dimensions citacions altmètriques pròpies

Microsoft Academic citacions -

My Science Work - Altmetric.com

Mendeley citacions + índex-h (Scopus) altmètriques pròpies

DDD citacions (WoS+Scopus) Altmetric.com + usomètriques
Kudos citacions (WoS) Altmetric.com + usomètriques

Impactstory - altmètriques pròpies

Editorials citacions (WoS+Scopus) Altmetric.com / PlumX Metrics + 
usomètriques

The Metrics Toolkit

https://www.metrics-toolkit.org/


• Investigadors:
• H-Index Scholar T&I [EC3] (2012) L
• H-Index Scholar EAO [EC3] (2012) L
• Directorio nacional de autores [EC3] (2009) L
• Ranking of scientists in Spain [CSIC] (2019)

• Publicacions indexades o d’impacte:
• RETI / REAO: Formulari de cerca avançada
• Índex-h de les revistes de l’àrea:

• Google Scholar Metrics (per idioma i disciplines)
• Traducció i interpretació
• Estudis de l’Àsia Oriental

10
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DADES ESPECIFIQUES DE L’ÀREA

http://hindexscholar.com/ciencias-humanas/traduccion-e-interpretacion/
http://hindexscholar.com/ciencias-humanas/estudios-de-asia-oriental/
http://ec3.ugr.es/in-recs/consultas-bd/dna.htm
http://www.webometrics.info/en/node/24
http://www.bib.uab.cat/human/acreditacions/planes/publiques/revistes/eti.php%3Farea=eti&menuidioma=cat
http://www.bib.uab.cat/human/acreditacions/planes/publiques/revistes/eao.php%3Farea=eao&menuidioma=cat
http://www.bib.uab.cat/human/acreditacions/planes/publiques/revistes/revistescercaetitcat.php
https://scholar.google.com/citations%3Fview_op=top_venues
https://ddd.uab.cat/record/181105
https://ddd.uab.cat/record/181104


DADES ESPECIFIQUES DE L’ÀREA

• Indexació de les revistes TI (146): 
• AHCI: 16 (11%)
• SSCI: 13 (9%); 15% AO
• Scopus: 37 (25%); 54% AO
• ERIH+: 44 (30%); 57% AO

• Moltes revistes, poques opcions: 
• Quartil alt + OA + números anuals + calls específics 

+ efecte embut =
• Allargament dels temps de resposta 
• Augment de l’exigència de les revistes

10
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• Humanitats: - citacions en general que en d’altres 
àmbits però hi ha variacions interdisciplinàries 

• 60% de les publicacions no reben cap citació
• Citacions per tipologia documental a T&I (2010-2015)

• Llibres: + citacions que en d’altres tipologies documentals:
• Llibre: m 1,6 / Mdn = 1 

• Articles i capítols de llibre tenen un comportament similar:
• Articles: m = 2,5; Mdn = 1/ Capítols de llibre: m 1,6 / Mdn = 1 

• Coautoria T&I (2001-2015): 
• 1,3 mitjana en el conjunt de totes les publicacions
• 2,6 mitjana en les publicacions en coautoria
• tendència a augmentar les citacions en articles en coautoria (?)

10
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DADES ESPECIFIQUES DE L’ÀREA

• Primera citació (2010-2015):
• Llibre: Mdn = 1; moda = 1
• Article i capítol de llibre: Mdn = 2; moda = 2

• Finestra de citació (2010-2015): 
• 2 anys: 

• llibres: 20%; articles i capítols: 14%
• 5 anys:

• llibres: 42,5%; articles i capítols: 39-39,5%
• 10 anys:

• llibres: 67%; articles i capítols: 67,5-70%
• 15 anys:

• llibres: 81%; articles i capítols: 82,5-85%
• Cited half-life [50% de les citacions] (2000-2009):

• llibres: 5,8 anys; articles: 5,5 anys; capítols: 5,8 anys
• Pic de citació (moda) (2000-2009):

• llibres: 3 anys; capítols: 6 anys; articles: 7 anys

10
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COM PRESENTAR ELS INDICIS DE QUALITAT

Evaluating Quality and Excellence in Translation Studies Research: 
Publish or Perish, the Spanish Way (2012)

• Indicis de qualitat: La revista Babel. International Journal of 
Translation està indexada a SCCI, AHCI, JCR 0,082 (Q4 Linguistics), 
SCOPUS (SJR 0,122, Q3), ERIH Plus, FRANCIS, IBZ, BL, LLBA, 
GSM 6, CIRC A, CARHUS+ A, MIAR 11.

• Altres indicis de qualitat: 
• Citacions (15: 7 recollides al WoS, 9 a Scopus, 17 al GS): 

• Diaz Fouces, O. 2014. “Algunas reflexiones sobre la ubicación académica de los 
Estudios de Traducción”. Interlingua, 137, 225–245.

• Altmètriques (1): segons Altmetric.com aquest article es troba en el percentil 
27 (Q3) en relació a d’altres de característiques similars 
(https://uab.altmetric.com/details/10473365#score).

• Estadístiques d’ús: d’acord amb el Repositori Digital de Documents de la UAB 
(https://ddd.uab.cat/record/125811/usage) aquest article ha estat consultat i 
descarregat 68 i 17 cops, respectivament, des del 2014. En ambdós casos, 
l’accés s’ha fet, a més a més d’Espanya, des de 12 països diferents, entre els 
quals es troben els EEUU, Ucraïna, Indonèsia, Regne Unit i França, fet que 
posa de manifest l’interès generat i el seu abast internacional.

10
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COM PRESENTAR ELS INDICIS DE QUALITAT

New models, old patterns? The implementation of the Common
European Framework for Languages for Chinese (2014)

• Indicis de qualitat: la revista Linguistics and Education està indexada a AHCI, 
SSCI, JCR 0,833 (Q2, Education & Educational Research / Linguistics),
SCOPUS (SJR 0,733 Q1), ERIH Plus, BL, LLBA, GSM 21, CIRC A+, 
CARHUS+ A, MIAR 10,9.

• Altres indicis de qualitat: 

• Citacions (2, 1 de les quals a Scopus): 
• Lu, Yang, and Lianyi Song. 2017. “1 European benchmarking 

Chinese language.” In: Teaching and Learning Chinese in Higher
Education: Theoretical and Practical Issues, 13.

• Altmètriques (8): segons Altmetric.com aquest article es troba en el percentil 
85 (Q1) en relació a d’altres de característiques similars segons les dades 
d’impacte generat a les xarxes socials de Twitter, Mendeley i Facebook
(https://uab.altmetric.com/details/2583960#score).

• Estadístiques d’ús: Estadístiques d’ús: d’acord amb el Repositori Digital de 
Documents de la UAB (https://ddd.uab.cat/record/126492/usage) aquest 
article ha estat consultat 74 cops des del 2014 amb visites d’Espanya, 
Rússia, la Xina i Canadà, entre d’altres, la qual cosa palesa l’interès generat i 
el seu abast internacional. 10
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COM PRESENTAR ELS INDICIS DE QUALITAT

Lengua y escritura chinas: Mitos y realidades (2010) 
• Indicis de qualitat: Edicions Bellaterra, que segueix un rigorós procés de 

selecció d’originals, és l’única editorial independent al nostre país que té una 
col·lecció especialitzada en la Xina Contemporània, fet que l’ha convertit en 
l’editorial de referència a Espanya i Sud-Amèrica per a tots els investigadors 
d’aquest àmbit per la seva qualitat i pel fet d’haver omplert el buit existent en 
aquesta llengua de treball. A l’índex SPI ocupa la posició 46/272, per tant es 
troba dins del Q1.

• Altres indicis de qualitat: aquesta obra ha estat ressenyada en les següents 
revistes acadèmiques:

• Marco. Consuelo. 2011. “Lengua y escritura chinas:mitos y realidades (中国语
文及其文字。神话与事实)”. Revista Cálamo-Faspe, 57: 23-25. 

• Citacions (31 segons Google Scholar):
• Ciruela Alférez, Juan José. 2012. "La Lengua y La Escritura (Capítulo 2)." Ed. 

García-Noblejas, Gabriel. China. In: Pasado y presente de una gran 
civilización. Las claves para comprender "el fenómeno chino. Madrid: Alianza 
Editorial.

10
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DECÀLEG FINAL

11
0

1. Tenir un(s) perfil(s) acadèmic(s) digital(s) actualitzat(s), 
dinàmic(s) i integrat(s): e-Greta, ORCID, web personal… 

2. Aprofitar al màxim la interoperativitat entre sistemes i evitar 
duplicitats per optimitzar l’esforç i la inversió de temps.

3. Publicar en accés obert mirant de trobar un equilibri entre 
prestigi editorial, visibilitat i impacte potencial.

4. Dipositar la producció científica en AO a e-Greta / DDD 
(articles, pòsters, presentacions, dades...) amb llicències cc.

5. Visibilitzar-nos i construir una xarxa de contactes afins 
a les xarxes socials. Si som visibles, som trobables i 
citables. Les altmètriques no es poden improvisar.



DECÀLEG FINAL

6. Explorar nous formats (vídeo, blog…) per cridar 
l’atenció i aportar valor afegit.

7. Dissenyar un full de ruta de mínims per mantenir 
els perfils actualitzats i possibles citants informes.

8. Integrar la visibilització al nostre cicle de 
recerca, promovent i fent seguiment del nostre 
impacte en un sentit ampli.

9. Anar recollint les evidències o indicis de qualitat 
de les nostres contribucions de manera sistemàtica.

10.Facilitar la tasca dels avaluadors amb dades de 
qualitat i ben contextualitzades.
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TASQUES DEL MÒDUL 3

• Cerca els indicis de qualitat d’una revista a la qual t’interessi publicar.

• Cerca les revistes del teu àmbit que estiguin indexades al JCR.

• Cerca una revista del teu àmbit que estiguin indexades al SJR.

• Cerca una revista del teu àmbit que es trobi al SSCI.

• Identifica quines publicacions teves es troben a BITRA i busca si n’hi ha 
alguna amb informació sobre citacions rebudes.

• Selecciona una bona publicació teva i compara’n els indicis de qualitat en 
diferents serveis d’informació bibliomètrica, per exemple, Publish or Perish.

• Fes-te un perfil a ImpactStory i vincula’l a l’Orcid.

• Fes-te un perfil a Kudos i promou algun dels teus articles amb doi a la xarxa.

• Identifica algun article que t’interessi amb doi i compara’n les dades 
almètriques amb el pluggin Altmetric.it, a PlumX Metrics i Dimensions.

• Escull un article que t’hagis de fer avaluar i indica’n els indicis de qualitat a 
partir de l’impacte de la revista, les citacions rebudes, les altmètriques, 
informació d’ús al DDD, etc.
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