DIFUSIÓ DE LES PUBLICACIONS
El 22 de desembre del 2016 la URL va aprovar un
mandat sobre el Foment de l’accés obert a la
Universitat Ramon Llull.
La URL es compromet a que els seus membres
dipositin llurs publicacions en un repositori d’accés
obert i posa a disposició el RECERCAT (Dipòsit de la
Recerca de Catalunya), on hi participen totes les
universitats i centres de recerca catalans.
Quan busquem un títol concret, podem veure quin és
el seu IF, a quines categories pertany i quin quartil
ocupa dins de la categoria (Rank).

Els seus objectius i finalitats són:





Augmentar la visibilitat dels documents, dels
autors i de les institucions
Facilitar l'edició electrònica en obert.
Que els documents siguin recuperables a través
de Google i també en repositoris internacionals.
Afegir valor als documents a través de citacions
normalitzades,
estadístiques
de
consulta,
adreces
permanents
i
mecanismes
de
preservació.

Per dipositar documents en aquest repositori, poseuvos en contacte amb la Biblioteca.
No dubteu en contactar amb el personal de biblioteca
per ampliar la informació o fer-nos arribar qualsevol
consulta.
Setembre 2018
Biblioteca Facultat de Psicologia,
Ciències de l’Educació i de l’Esport
c. Císter, 34. 08022 Barcelona
Tel. 93 253 30 30
Bca_fpcee_recerca@blanquerna.url.edu
http://biblioteca.blanquerna.edu
També ens trobareu a

SERVEI DE BIBLIOTECA

SUPORT A LES PUBLICACIONS
A la Facultat de Psicologia, Ciències de l’Educació i de
l’Esport Blanquerna-URL la recerca es regeix pel Pla
General de Recerca i Doctorat (PGRiD) que amb un
caràcter bianual aprova l’Equip Directiu.
La Facultat té entre els seus objectius prioritaris
estimular i promoure les publicacions del professorat
en revistes d’impacte.
Suport a la traducció d’articles amb factor
d’impacte
Per tal d’impulsar la publicació en revistes amb factor
d’impacte i donar suport al PDI i els seus doctorands
becats que publiquin, la FPCEE Blanquerna
subvencionarà el 90 % del cost de la traducció dels
articles que es publiquin en revistes amb factor
d’impacte. L’import concedit no podrà sobrepassar
en cap cas els 1.000€.

Suport a les publicacions “Open Access”
Per tal d’impulsar la publicació en revistes “Open
Access” amb factor d’impacte i donar suport al PDI i
els seus doctorands becats que publiquin, la FPCEE
Blanquerna subvencionarà el 90% del cost de la
publicació “Open Access” dels articles que es
publiquin en revistes amb factor d’impacte. L’import
concedit no podrà sobrepassar en cap cas els 1.000€.

CRITERIS APLICABLES

ALOMA

Els criteris aplicables són els següents:
-

-

-

Es consideren publicacions amb factor
d’impacte aquelles indexades a les bases de
dades de l’Institute for Science Index
(ISI), bé en el Science Citation Index (SCI
– ISI), bé en el Social Sciences Citation
Index (SSCI – ISI) o bé en l’Arts and
Humanities, preferentment en les que
tinguin valors més alts dintre de la seva
categoria en el Journal Citation Report.
Ambdós ajuts són excloents, és a dir, només
es podrà sol·licitar un dels ajuts per al mateix
article.
Així mateix, tampoc es podran sol·licitar
aquests ajuts si ja s’ha rebut alguna
subvenció per a la publicació o traducció de
l’article en el marc d’un projecte de recerca o
de qualsevol altre ajut, ni si l’autor ha gaudit
d’un ajut per a la intensificació del recerca en
el període d’elaboració de la publicació.

Amb la finalitat de fomentar i facilitar la publicació de
treballs originals dels grups de recerca de la Facultat,
convé tenir present que Aloma reuneix els requisits
editorials i de difusió de les revistes científiques per
tal que pugui ser indexada a les bases de dades de
referència en les nostres disciplines. Es considera,
doncs, prioritari augmentar les cites que es fan
d’articles publicats a Aloma en altres revistes.
Per tal de potenciar la seva visibilitat, la Biblioteca
introdueix la revista a RACO (Revistes Catalanes
Accés Obert) i els articles dels professors de la FPCEE
es dipositen a RECERCAT.

BIBLIOTECA
Des de la biblioteca oferim un servei d'assessorament
per donar-vos a conèixer els Indicadors d’Impacte,
principalment el:

FILIACIÓ
Per gaudir d’aquests ajuts s’ha de fer constar la
filiació a tots els documents signats per professors
i becaris de recerca de la Facultat d’acord amb el
model següent: Universitat Ramon Llull* FPCEE
Blanquerna* departament**
* Imprescindible
** Opcional. Nom del departament:
Psicologia / Ciències de l’Educació / Ciències
de l’Activitat Física i de l’Esport.

L’Institute for Scientific Information (ISI) elabora
anualment el popular Impact Factor (IF), en dues
edicions: Science i Social Science. L’Eina avalua
aproximadament 12.000 publicacions de més de
3.000 editorials en més de 60 països. Permet
conèixer l'impacte i la influència d'una publicació
sobre la comunitat investigadora
Podeu accedir al Jornal Citation Reports a través del
web de la biblioteca.
Permet fer la cerca per títol de revista, per categoria,
per editor o bé per país. També podem escollir l’any
que necessitem consultar el IF, així com consultar
només les revistes que es troben en Open Access.

La cerca per categories ens permet veure quines
publicacions del nostre àmbit tenen més IF.

