
L’avaluació de revistes en l’àmbit de les 
Ciències Socials 

 



     Sumari 

 1. Per què s’avalua? 
 2. Qui avalua l’activitat científica 
   -Normativa: 

  RESOLUCIÓN de 23 de noviembre de 2011 
  RESOLUCIÓ IUE/4114/2010, de 22 de desembre 
  RESOLUCIÓ IUE/4115/2010, de 23 de desembre 

   -Organismes:  
  AQU   
  ANECA  
  CNEAI 

 3. Índexs i indicadors 
   -Índex per valorar les publicacions     
   -Indicadors:  
         Factor d’impacte 
           Quartil 
   -Altres Indicadors per a l’avaluació de l’activitat investigadora 
   -Journal Citation Report (JCR) 
   -Web of Science 

   4. Serveis i recursos de Suport a la recerca - CRAI 
 



L’activitat científica ha esdevingut una eina indispensable per avaluar la recerca 
de docents, de grups de recerca i d’institucions. 
 
L’avaluació de les revistes on es publica és el mètode més utilitzat per 
sistematitzar la qualitat de la recerca. Com més elevada és la qualitat d’una 
revista, més exigents són els comitès editorials en l’acceptació de treballs. Així, 
com més qualitat, visibilitat i difusió té una revista, rep un major nombre de 
treballs per ser publicats i, per tant, es pot actuar més selectivament a l’hora de 
publicar treballs.  
 
Aquest mètode es basa en rànquings internacionals. Ara bé, funciona millor en 
l’àmbit de les ciències que no pas en el de les humanitats i les ciències socials. 

Tornar al sumari 

   Per què s’avalua? : l’activitat científica i la seva avaluació 



L’investigador 
comença  
la seva 

investigació 

Realitza la seva 
investigació: cita 

altres 
investigadors 

Produeix 
informació per a 

d’altres 
investigadors 

Cerca  
informació 

d’altres 
investigadors 

Publica la seva 
investigació: 
difusió, debat 

públic 

   Per què s’avalua? : l’activitat científica i la seva avaluació 
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L’investigador publica les 
seves conclusions:  

articles,  
ponències,  

comunicacions i patents 

 

L’investigador 
cita  

altres 
investigadors 

L’investigador és 
citat per  
d’altres 

investigadors 

   Per què s’avalua? : l’activitat científica i la seva avaluació 
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+ IMPACTE (VISIBILITAT) 

 + CITES 

+ PRESTIGI DE LA FONT 

   Per què s’avalua? : l’activitat científica i la seva avaluació 
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Normativa 

 
Algunes entitats esmenten l’ús orientador d'aquestes eines. L'Agència per a la Qualitat del 
Sistema Universitari de Catalunya (AQU), l'Agencia Nacional de Evaluación de la Calidad y 
Acreditación (ANECA), i la Comisión Nacional Evaluadora de la Actividad Investigadora 
(CNEAI) són algunes de les entitats que avaluen i acrediten l'activitat investigadora 
mitjançant convocatòries. Alguns exemples d’aquestes convocatòries són:  
 
RESOLUCIÓN de 23 de noviembre de 2011, de la Presidencia de la Comisión Nacional 
Evaluadora de la Actividad Investigadora, por la que se establecen los criterios específicos en 
cada uno de los campos de evaluación.  
 
RESOLUCIÓ IUE/4114/2010, de 22 de desembre, per la qual es dóna publicitat als criteris 
específics per a l'avaluació de l'activitat de recerca del personal docent i investigador de les 
universitats públiques de Catalunya per a l'assignació dels complements addicionals per 
mèrits de recerca.  
 
RESOLUCIÓ IUE/4115/2010, de 23 de desembre, per la qual es dóna publicitat al 
procediment i als terminis de presentació de les sol·licituds d'avaluació de l'activitat 
investigadora del personal docent i investigador funcionari i contractat, per a períodes que 
hagin finalitzat com a màxim el 31/12/2010.                         

Qui avalua l’activitat científica? 
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http://www.aqu.cat/
http://www.aneca.es/
http://www.mecd.gob.es/servicios-al-ciudadano-mecd/catalogo/general/educacion/050920/ficha.html


AQU  
(Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya) 

http://www.aqu.cat/ 

 

...Tenint en compte les especificitats de cada àmbit, els elements bàsics de 

valoració de les publicacions són: el rigor, l’objectivitat i l’exigència dels 

processos de selecció (serà un indicador de qualitat que les publicacions 

hagin estat sotmeses a processos d’avaluació peer review) i, si escau, la 

valoració segons el Social Science Citation Index... 

 

Qui avalua l’activitat científica? 
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http://www.aqu.cat/


ANECA  
(Agencia Nacional de la Evaluación de la Calidad y Acreditación) 

http://www.aneca.es/ 

… Se valoran preferentemente las publicaciones científicas en revistas de 

prestigio incluidas en listados tales como Science Citation Index, Social 

Sciences Citation Index, Econlit, catálogo de Latindex u otros listados 

generalmente admitidos en este campo. 

En algunos ámbitos de este campo, la Comisión de Acreditación también 

utiliza como referencia de calidad, para las publicaciones españolas, la base 

de datos DICE: Difusión y Calidad Editorial de las Revistas Españolas de 

Humanidades y Ciencias Sociales y Jurídicas … 
   

Qui avalua l’activitat científica? 
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http://www.aneca.es/
http://www.aneca.es/


CNEAI 
BOE 282, 22 nov.2008 

http://www.boe.es/boe/dias/2008/11/22/pdfs/A46906-46914.pdf 
 

Campo 7. Ciencias Sociales, Políticas, del Comportamiento y de la Educación 

Campo 8. Ciencias Económicas y Empresariales  

Campo 9. Derecho y Jurisprudencia 

Campo 10. Historia y Expresión artística 

Campo 11. Filosofía, Filología y Lingüística 

  

Qui avalua l’activitat científica? 
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http://www.boe.es/boe/dias/2008/11/22/pdfs/A46906-46914.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2008/11/22/pdfs/A46906-46914.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2008/11/22/pdfs/A46906-46914.pdf


“En la valoración de los artículos se atenderá al medio de difusión empleado, 
aceptándose como indicio de calidad la publicación en revistas de reconocida 
valía. La inclusión de las revistas en bases de datos internacionales [según el 
ámbito científico] se considerará como una referencia de calidad”  

 

“Podrán considerarse también los artículos publicados en revistas listadas en 

otras bases de datos nacionales o internacionales (por ejemplo ERIH, INRECS, 

LATINDEX, SCOPUS, DICE-CINDOC, etc.), o aquellas revistas acreditadas por 

la FECYT siempre que, a juicio del comité asesor, cuenten con una calidad 

científica similar a las incluidas en los índices mencionados y que satisfagan 

los criterios que se especifican en el apéndice I.” 

 

Qui avalua l’activitat científica? 
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Diversos organismes nacionals i internacionals publiquen rànquings 
internacionals basats en l’estudi de patrons de citacions.  
 
Les dades proporcionades per aquests rànquings tenen nombroses aplicacions 
pràctiques per als professionals de la informació, editors i analistes de la 
informació. 
 
I especialment per als investigadors, per identificar les revistes de més influència 
per decidir la publicació dels seus articles, i per als professors i estudiants, per 
descobrir la informació actualitzada en les seves àrees d’especialització. 

 

Qui avalua l’activitat científica? 
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 Índexs per valorar les publicacions 

 

   
 
Índexs i directoris de revistes, nacionals i internacionals que podem 
consultar per saber quines revistes estan més valorades:  

 
Internacionals:    Nacionals:   
 
Web of Science    C.I.R.C. Clasificación integrada de revistas   

Journal Citation Reports (JCR)  científicas  
SCOPUS     DICE 
ERIH PLUS (abans ERIH 'Initial' List)  Citation in Economics  
Google Scholar Citations  Sello calidad Fecyt 
Latindex     RESH 
SCImago Journal & Country Rank H Index Scholar (versió Beta)  
CARHUS Plus+ 

                          més informació a la web del CRAI 
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http://crai.ub.edu/ca/que-ofereix-el-crai/suport-investigador/avaluacio-produccio/indicadors-impacte
http://crai.ub.edu/ca/que-ofereix-el-crai/suport-investigador/avaluacio-produccio/indicadors-impacte
http://crai.ub.edu/ca/que-ofereix-el-crai/suport-investigador/avaluacio-produccio/indicadors-impacte
http://crai.ub.edu/ca/que-ofereix-el-crai/suport-investigador/avaluacio-produccio/indicadors-impacte


 Indicadors per a l’avaluació de l’activitat investigadora 

 

   

Indicadors:  
 

Factor d’impacte 
Quartil 

 
Definició d’indicador 
 
“…Expresión utilizada para describir actividades en términos cuantitativos  
y cualitativos con el fin de evaluarlas de acuerdo con un método…” (ISO 
11620, UNE 50137)  
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Factor d’impacte 
 
El factor d'impacte intenta mesurar la repercussió que ha obtingut una 
revista en la comunitat científica. Es tracta d’un instrument per comparar 
revistes i avaluar la importància relativa d'una revista dins d'un camp 
científic basant-se en les citacions que es fan dels seus articles.  
 
El factor d’impacte o FI és el nombre de vegades que són citats en l’any 
actual els articles dels dos darrers anys de la revista en qüestió. 
 
Es calcula en cada revista establint la relació entre cites que en un any han 
rebut els treballs publicats durant aquests dos anys. 
 

Es consulta al Journal Citation Reports (JCR) de Web of Science. 

 Indicadors per a l’avaluació de l’activitat investigadora 
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Factor d’impacte 

 

 Indicadors per a l’avaluació de l’activitat investigadora 
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Quartil 

 
És un indicador que serveix per avaluar la importància relativa d'una revista 
dins del total de revistes de la seva àrea.  
 
Si una llista de revistes ordenades de major a menor factor d'impacte es 
divideix en 4 parts iguals, cadascuna és un quartil. Les revistes amb el factor 
d'impacte més alt es troben al primer quartil, els quartils de la part central 
seran el segon i el tercer, i l'últim quartil el quart.  
 
Per exemple, en una llista de 20 títols el primer quartil contindrà els 5 primers 
títols, amb la qual cosa aquests seran els més valorats pels investigadors.  
 
Es consulta al Journal Citation Report (JCR) de Web of Science 

 Indicadors per a l’avaluació de l’activitat investigadora 
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Quartil 

 

 Indicadors per a l’avaluació de l’activitat investigadora 
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Índex d'Immediatesa 
Eigenfactor 

Índex h de Hirsch 
Índex g 

SJR 
     ICDS.... 

 
 
 

més informació a la web del CRAI 
 
 
  

   

 

 Altres Indicadors per a l’avaluació de l’activitat investigadora 
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http://crai.ub.edu/ca/que-ofereix-el-crai/suport-investigador/avaluacio-produccio/indicadors-impacte


Journal Citation Report (JCR) 

JCR ofereix dades estadístiques de les principals revistes científiques a nivell 
internacional. Es basa en l’anàlisi de les cites que fan i reben les publicacions. A 
part de l’anàlisi de les cites i del factor d’impacte, també es fa servir per 
calcular l’índex d’immediatesa, el quartil, eigenfactor… 
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Journal Citation Report (JCR) - Accés 

Per accedir-hi cliqueu al vincle de  
Journal Citation Reports… 
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Journal Citation Report (JCR) 

Seleccioneu l’edició, l’any del JCR i l’opció de cerca  
desitjada, i cliqueu al botó SUBMIT 
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Journal Citation Report (JCR) 

Seleccioneu la categoria temàtica i trieu entre 
les opcions de cerca que ens ofereixen, i cliqueu 

al botó SUBMIT 
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Journal Citation Report (JCR) 

Seleccioneu la revista que us interessi 
i feu clic al títol abreujat 
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Journal Citation Report (JCR) 

En aquesta pàgina trobareu les dades que fan 
referència al títol de revista seleccionat 
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Journal Citation Report (JCR) 

Cada indicador permet desplegar un gràfic de dades. 
També es pot consultar el Rank de la revista. 
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Journal Citation Report (JCR) 
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Web of Science 

           
Web of Science és un servei d'informació científica en línia proporcionat per 
Thomson Reuters. 
 
Facilita l'accés a un conjunt de bases de dades que contenen cites d'articles de 
revistes, llibres i altre material imprès que cobreix tots els camps del 
coneixement acadèmic.  
 
Aquestes eines permeten als investigadors saber les cites o referències 
bibliogràfiques d’un autor a altres investigadors, i també conèixer els autors i 
les publicacions que citen un investigador o una línia d’investigació concreta, 
per tal de descobrir l'impacte del treball científic. 
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Web of Science : pàgina de cerca 

Tornar al sumari 



Web of Science: pàgina de resultats 

  Aquí podem refinar els resultats i fent clic a qualsevol  

resultat del nostre interès accedim a l’article... 
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Web of Science : informació sobre un article 

En aquesta pàgina trobem les dades de l’article i la informació bibliogràfica:  
les cites fetes per l’autor, les cites rebudes per l’autor, articles relacionats... 

També podem accedir al text complet de l’article... 
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Web of Science : cites rebudes per l’autor 
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Web of Science : bibliografia de l’autor 
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 Serveis i recursos de Suport a la recerca - CRAI 

Suport a la recerca  
 
Dades de recerca  
Com citar la bibliografia 
Mendeley   
Avaluació de la producció científica 
Accés obert 
Portal de la Recerca de Catalunya 
 
 
Eines per publicar 
 
Instruccions per publicar als repositoris 
Criteris de normalització per a signar... 
Drets d’autor 
ORCID 
 
 
Altres enllaços 
 
Dipòsit Digital de la UB  
Revistes Científiques de la Universitat - 
RCUB 
Web of Science 
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http://crai.ub.edu/que-ofereix-el-crai/suport-investigador/dades-recerca
http://crai.ub.edu/que-ofereix-el-crai/suport-investigador/dades-recerca
http://crai.ub.edu/que-ofereix-el-crai/suport-investigador/dades-recerca
http://crai.ub.edu/que-ofereix-el-crai/citacions-bibliografiques
http://crai.ub.edu/que-ofereix-el-crai/citacions-bibliografiques/mendeley
http://crai.ub.edu/ca/que-ofereix-el-crai/suport-investigador/avaluacio-produccio
http://crai.ub.edu/que-ofereix-el-crai/acces-obert-ub
http://portalrecerca.csuc.cat/
http://crai.ub.edu/que-ofereix-el-crai/publicar-repositoris-ub/instruccions
http://crai.ub.edu/que-ofereix-el-crai/publicar-repositoris-ub/instruccions
http://crai.ub.edu/que-ofereix-el-crai/publicar-repositoris-ub/instruccions
http://crai.ub.edu/que-ofereix-el-crai/suport-investigador/criteris-normalitzacio-signar-treballs-cientifics
http://crai.ub.edu/que-ofereix-el-crai/drets-d-autor-i-propietat-intellectual-i-acces-obert
http://crai.ub.edu/que-ofereix-el-crai/suport-investigador/ORCID
http://diposit.ub.edu/dspace/
http://diposit.ub.edu/dspace/
http://revistes.ub.edu/
http://revistes.ub.edu/
http://revistes.ub.edu/
http://revistes.ub.edu/
http://revistes.ub.edu/
http://revistes.ub.edu/
http://revistes.ub.edu/
http://revistes.ub.edu/
http://revistes.ub.edu/
http://mlplus.hosted.exlibrisgroup.com.sire.ub.edu/primo_library/libweb/action/search.do?vid=34CBUC_UB_V1&openFdb=true&searchType=Find&searchTerm=ISI%20web%20science&searchMethod=beginswith
http://mlplus.hosted.exlibrisgroup.com.sire.ub.edu/primo_library/libweb/action/search.do?vid=34CBUC_UB_V1&openFdb=true&searchType=Find&searchTerm=ISI%20web%20science&searchMethod=beginswith
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Moltes gràcies! 
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