Millores metadades a Educació Social : Revista d’intervenció
socioeducativa
Durant el 2020 l’equip de Biblioteca ha realitzat una sèrie de millores en les metadades de la
revista que ajudaran a millorar la seva traçabilitat i visibilitat en els cercadors i bases de dades.

1. Referències bibliogràfiques: Gran part del confinament i dels mesos posteriors ens
hem dedicat a afegir les referències bibliogràfiques de cada un dels articles publicats al
camp de metadades corresponent, en la versió anterior només es veien en el pdf.
Aquest canvi permet que aquestes referències siguin exportables i recuperables a
diferents cercadors , per exemple queden automàticament integrades Dialnet plus i ja
estan servint per reportar dades de cites a Dialnet mètriques.

2. ORCID autors: També hem afegit i enllaçat el número ORCID dels autors a cada article,
aquest canvi de moment només s’ha fet en els darrers números de la revista.

3. DOI: Per últim i gràcies a un acord entre Racó i l’agència Datacite, hem pogut afegir el
número de DOI a cada article dels números publicats al 2020, aquest identificador
permet identificar de forma unívoca cada article.

La importancia de tenir les metadades posades
El fet d’introduir totes les metadades possibles permet millorar la recuperació del document i
recuperar el màxim d’informació possible. Per tant, en el cas d’introduir la bibliografia com a
metadada a racó, ens permet la recuperació i l’exportació d’aquesta en el cas que ens interessi. I
això en tots els altres camps possibles.

Incloure l’ORCID en els articles, a part d’identificar als autors dels articles d’una manera
inequívoca, ha de permetre, si entreu a comprovar aquests canvis que hem introduit, que reviseu
i actualitzeu aquest número, podent modificar-lo tants cops com necessiteu.
Per últim, afegir el DOI, un requisit imprescindible, permet la identificació de cada article i per
tant, no dona marge a error quan el recuperem, ja que adjudica un enllaç permanent.
Esperem que la millora de tots aquests aspectes de la revista us animi a comprovar els canvis i
que us sigui d’utilitat. Com sempre, per qualsevol dubte, us poden posar en contacte amb el
servei de biblioteca.

