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Introducció: avaluació de revistes 

• L’avaluació de revistes científiques utilitza criteris objectius 
per tal d’establir el seu grau d’interès i la seva repercussió dins 
la comunitat científica. 

 
• La metodologia més habitual es basa en l’anàlisi d’indicadors 

bibliomètrics com el factor d’impacte i el quartil que 
s’obtenen del Journal Citation Reports (JCR). 

 
• Les dades del JCR són sovint criticades per la seva tendència 

a afavorir les publicacions anglosaxones en general i 
determinades disciplines en particular. 

 
• Malgrat que han sorgit altres indicadors i mètodes d’avaluació, 

el factor d’impacte i el quartil continuen usant-se de 
manera generalitzada en l’avaluació de revistes, les 
acreditacions de professorat, l’avaluació científica, etc. Sumari 



Factor d’impacte (FI) 

• El factor d’impacte és un indicador bibliomètric que mesura 
el grau d’influència d’una publicació científica en termes 
absoluts.  

 
• La dada s’obté aplicant una fórmula que relaciona el nombre 

de citacions que reben els articles publicats en una revista amb 
el nombre total d’articles que aquesta ha publicat. 

 
• Es calcula en períodes de dos anys. Normalment cada mes de 

juliol es publiquen les dades del bienni anterior.  
 

UNDERSTANDING THE LIMITATIONS OF THE JOURNAL IMPACT FACTOR. KURMIS, ANDREW 
Journal of Bone & Joint Surgery - American Volume. 85-A(12):2449-2454, December 2003. Sumari Font de la imatge: 



Quartils i quartils de revista 

• En estadística, els quartils són unes mesures de posició 
que sintetitzen les dades en quatre grups de manera que sigui 
més fàcil analitzar-les. 

 
• Ordenades les dades pel seu valor, el 25% de les dades amb 

valor més alt seran el primer quartil (Q1); el següent 25%, el 
segon quartil (Q2) i així successivament. 

 
• El quartil d’un revista és un indicador bibliomètric que 

indica la importància relativa d’una revista dins la resta de 
publicacions de la seva matèria. 

 
• Se seleccionen totes les revistes d’una mateixa matèria 

i s’ordenen en ordre decreixent pel seu FI. La posició de 
cada revista dins l’ordenació determinarà el seu quartil. 
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Com obtenir el FI i el quartil d’una revista 

Accedim al Recercador+ des de la pàgina principal 
del CRAI i cliquem a l’apartat Bases de dades 

Cercarem Journal Citation Reports  
al camp Títol 
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Com obtenir el FI i el quartil d’una revista 

Veurem les dues edicions del JCR disponibles: 
• Science Edition: conté dades sobre aproximadament 8.000 

revistes de ciència i tecnologia. 
• Social Science Edition: conté dades sobre aproximadament 

2.600 revistes de ciències socials. 

 
Recordeu que per accedir als recursos d'informació electrònics contractats 
pel CRAI de la UB (des d'un ordinador/client/dispositiu situat dins o fora 
de la xarxa de la UB) haureu de fer servir el SIRE (Servei Intermediari 
d'accés als Recursos Electrònics). 

Sumari 

http://crai.ub.edu/ca/que-ofereix-el-crai/acces-recursos/acces-recursos-proxy
http://crai.ub.edu/ca/que-ofereix-el-crai/acces-recursos/acces-recursos-proxy


Com obtenir el FI i el quartil d’una revista 

Al bloc de l’esquerra  seleccionarem 
l’any i l’edició que volem consultar... 

...i al bloc de la dreta seleccionarem 
l’opció Search for a specific journal 

El botó SUBMIT serveix per 
iniciar la cerca 
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Com obtenir el FI i el quartil d’una revista 

Podem cercar la revista pel títol complet o per l’abreviatura normalitzada.  
També podem buscar per qualsevol paraula del títol o l’ISSN. 

Veureu exemples per a  
cada possibilitat de cerca 
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Com obtenir el FI i el quartil d’una revista 

Un cop localitzada la revista, a la fitxa hi podem veure, entre 
d’altres dades, el factor d’impacte. 

Cal fer clic al títol per consultar el quartil i la resta 
d’informació associada 
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Com obtenir el FI i el quartil d’una revista 

El JCR dóna informació molt detallada de cada revista 

Per veure el quartil cal fer clic a la 
icona 
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Com obtenir el FI i el quartil d’una revista 

Si la revista pertany a més d’una categoria el JCR ens donarà el 
quartil per a cadascuna 

En aquests casos les agències d’avaluació permeten seleccionar la 
categoria on el quartil es posiciona més alt: 
 
• En el cas que una revista aparegui a més d'un àmbit es farà constar 

aquell en què la revista ocupi un lloc més elevat. És a dir, el més 
favorable. (AQU) 

 
• Se indicará el índice de impacto de la revista en el año en que se 

publicó el trabajo, así como el lugar que ocupa en las diversas áreas 
del JCR (ISI). Se elegirá el área en que la posición de la revista sea 
más favorable. (ANECA) 
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Moltes gràcies! 
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