
  
 

  

 

Com obtenir el factor d’impacte, la matèria i 
posició (quartils) d’una revista 

 

 L’eina per accedir a aquesta informació és l’ISI Web of Knowledge (ISI WOK) que 
incorpora en un únic portal diferents bases de dades. Per a obtenir el factor d’impacte, cal 
consultar el  Journal Citation Reports (JCR). 

Per accedir-hi entreu a la pàgina de la Biblioteca> Bases de dades i revistes electròniques> 
Bases de dades de la A a la Z> i allà busqueu a títol Journal Citation Reports.  

 En entrar us portarà al portal general de l’ISI WOK, així que haureu de fer clic  a la 
pestanya Select a database per accedir a través de l’enllaç: Journal Citation Reports. 

 

1. Cerca per matèria  

En el cas de conèixer a quina matèria està assignada la revista que ens interessa, 
seleccioneu en el menú principal View a grup of journals by Subject Category. 

 

Si ordeneu els resultats per factor d’impacte veureu la posició que n’ocupa.   

 

2. Cerca per títol  

Si desconeixeu la matèria assignada, us recomanem la cerca pel títol i, en cas d’error, 
desplegar la llista i fer copiar i desar (cut&paste) a partir d’ella:  

 



  
 

  

Si navegueu enllaçant amb el títol de la revista, arribareu a una fitxa  amb diferents blocs 
d’informació.  

El primer bloc és d’informació general de la revista com el factor d’impacte, ISSN, etc.  

El segon bloc inclou diferents opcions de les que destaquem:  Journal Ranquing.   

 

Si fem clic a Journal ranking,  ens facilitarà el factor d’impacte, l’àrea de coneixement i el quartil 
al qual pertany en aquella matèria.  

 

 

 

 

3. Posició i quartils 

Els quartils són un concepte estadístic que de determinen la posició de la revista.. Com els 
seu nom indica, divideix el total de revistes en quatre rangs quan s’ordenen per factor d’impacte.  

Per exemple, si de 100 revistes (25 per quartil), la nostra està situada en la posició 2, 
estaria en el primer quartil (Q1=1-25), la 27 en el segon (Q2=26-50), la 51 en el tercer (Q3=21-
75) i la 81 en el quart (Q4=75-100).   


