
Indicadors bibliomètrics 





L’anàlisi de cites: Eugene Garfield 



Acreditació 
Indicadors: conèixer els principals indicadors bibliomètrics i la seva 
aplicació en l'avaluació de l'activitat investigadora. 

 

Criteris: una vegada coneguts els indicadors el nostre següent objectiu 
és veure com aquests són emprats per les diferents agències 
d'avaluació de la investigació en les seves normatives i criteris.  

 

Eines: familiaritzats amb els criteris veurem les diferents eines 
d'avaluació de revistes, els índexs de cites,  i altres eines d'anàlisis. 
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Accions formatives 
Altmetricas: métricas alternativas para la evaluación científica  

Biblioteca i suport a la recerca  

Los servicios de bibliometría y las bibliotecas universitarias  

Buenas prácticas en el uso académico de la propiedad intelectual  

Principios básicos de divulgacion científica  

Servicios científicos y colaborativos en la nube  

Tendència de futur en la gestió de dades d'investigació  

Redes Sociales para Investigación y Docencia #resido  

Novedades de la Web of Science  

La evaluación de revistas con métricos en Journal citation reports  

Buscar la producción científica de autores y la evaluación con métricos de cita  

Novedades en la Web of Science (Nuevas versiones JCR y ESI) 
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http://biblioteca.uib.cat/oferta/serveis/biblioteca_investigador/ 

http://biblioteca.uib.cat/oferta/serveis/biblioteca_investigador/
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L'avaluació de la recerca universitària: 
L'assessorament des de la biblioteca 
 

 Oferir atenció personalitzada 
 Realització de guies i manuals 
 Recopilació de recursos bibliomètrics 
 Recollida d’informació de les convocatòries 

 



Avaluació 

Indicis de qualitat 
Revistes 

Llibres i capítols 

Comunicacions i ponències 

Número de cites 
Revistes 

Libres, capítols 

Comunicacions i ponències 

Avaluació de l’activitat investigadora  



Indicis de qualitat 

Publicació 
amb criteris 
mínims de 
qualitat 

Publicació 
indexada en 
una base de 
dades  

Publicació que 
es trobi en els 
primers llocs 
de un llistat 



Com s’avaluen les 
publicacions científiques 

Índexs de qualitat 
relativa 

Criteris de qualitat 
editorial 



On cercar els índexs de qualitat 
relativa 

Journal Citation 
Reports  

Scimago Journal 
& Country Rank 

Scopus Web of Science 

http://encore.uib.es/iii/encore/record/C__Re1000249
http://encore.uib.es/iii/encore/record/C__Re1000249
http://encore.uib.es/iii/encore/record/C__Re1000249
http://encore.uib.es/iii/encore/record/C__Re1000249
http://encore.uib.es/iii/encore/record/C__Re1000249
http://encore.uib.es/iii/encore/record/C__Re1000448
http://encore.uib.es/iii/encore/record/C__Re1000448
http://encore.uib.es/iii/encore/record/C__Re1000448
http://encore.uib.es/iii/encore/record/C__Re1000448
http://encore.uib.es/iii/encore/record/C__Re1000637
http://encore.uib.es/iii/encore/record/C__Re1000171
http://encore.uib.es/iii/encore/record/C__Re1000171








Què passa quan la revista no està indexada a 
aquest tipus de bases de dades? 



Com s’avaluen les 
publicacions científiques 

Índexs de qualitat 
relativa 

Criteris de qualitat 
editorial 



Latindex  (Revistes editades en 
Llatinoamèrica, Espanya i Portugal)  

ERIH PLUS (European Reference Index 
for the Humanities and Social 

Sciences) 

DICE (Difusión y Calidad Editorial) 

RESH (Revistes Españolas de Ciencias 
Sociales y Humanas) 

MIAR (Matriu d'Informació per a 
l'Avaluació de Revistes) 

Revistes amb segell de qualitat de la 
Fecyt 

CARHUS + ( sistema d’avaluació de 
revistes científiques dels àmbits de 

les Ciències Socials i les Humanitats) 

http://www.latindex.org/latindex/inicio
https://dbh.nsd.uib.no/publiseringskanaler/erihplus/
http://dice.cindoc.csic.es/
http://epuc.cchs.csic.es/resh/
http://miar.ub.edu/
http://evaluacionarce.fecyt.es/publico/index.aspx
http://evaluacionarce.fecyt.es/publico/index.aspx
http://evaluacionarce.fecyt.es/publico/index.aspx
http://evaluacionarce.fecyt.es/publico/index.aspx
http://evaluacionarce.fecyt.es/publico/index.aspx
http://evaluacionarce.fecyt.es/publico/index.aspx
http://evaluacionarce.fecyt.es/publico/index.aspx
http://evaluacionarce.fecyt.es/publico/index.aspx
http://evaluacionarce.fecyt.es/publico/index.aspx
http://evaluacionarce.fecyt.es/publico/index.aspx
http://www10.gencat.cat/agaur_web/AppJava/castellano/a_info.jsp?contingut=carhus_2014


La qualitat informativa   

 
• identificació dels comitès editorials 
• instruccions autors 
• traducció del títol, resum, paraules claus 
• informació sobre el procés d'avaluació i selecció de manuscrits (revisió 

per parells) 

 
 

Criteris de qualitat editorial 



La qualitat del procès editorial 

 
• periodicitat i regularitat 
• anonimat en la revisió 
• comunicació motivada de les decisions  
• consell assessor reconeguda solvència 

 

 
 

Criteris de qualitat editorial 



La qualitat científica  

 
• percentatge i taxa d'acceptació d'articles d'investigació 
• autoria externa al comitè editorial 
• inclusió en bases de dades bibliogràfiques 

 

Criteris de qualitat editorial 



Articles de revistes  
• Nombre de citacions que ha rebut el treball 

 

• Nombre d'autors i posició que ocupa cada sol·licitant 
 

• Factor d'impacte o altre indicador de la revista 
 

• Posició relativa de la revista dins la seva àrea 
 

• Revistes no indexades: demostrar la qualitat 



Llibres i capítols de llibres 
• Nombre de citacions rebudes 

 

• Ressenyes en revistes  

 

• L’extensió i la traducció a altres llengües 

 

• Publicats en editorials de reconegut prestigi  

 

• ISBN 

  



Matemáticas 
Con carácter general se considerarán de nivel 1 aquellas revistas que cumplan criterios 
de calidad, indiscutibles y persistentes en el tiempo. A título de ejemplo, esto se 
verificaría si la revista estuviera indexada en el JCR e incluida simultáneamente en el 
primer tercio de las clasificaciones correspondientes al factor de impacto, al factor de 
impacto de 5 años y al de influencia en su campo de especialización. La revista se 
consideraría de nivel 2 si cumpliese al menos uno de esos requisitos de clasificación.  



Historia del Arte y Expresión artística 
Se valorarán las publicaciones en revistas indexadas en bases de datos nacionales e  
internacionales bibliográficas o bibliométricas que respondan a criterios de calidad. 
La inclusión de una revista en bases de datos generalistas o especializadas no supone 
necesariamente un indicio de calidad. Respecto a los libros, se valorarán 
especialmente los publicados en editoriales de prestigio reconocido, y en particular 
con posiciones preferentes en Scholarly Publishers Indicators (SPI), o en  
editoriales universitarias que cuenten con el sello de calidad CEA. La Comisión 
conjugará, en todo caso, diferentes criterios para determinar los indicios de calidad 
propios de cada aportación.  












