
CÀPSULA 5: RECURSOS NACIONALS I INTERNACIONALS PER A 
L’AVALUACIÓ 
 

Existeixen diferents eines per avaluar la qualitat de les publicacions científiques 
principalment les revistes que mesuren el factor d’impacte, el número de citacions 
rebudes, la qualitat de les revistes, etc. I  També sobre el prestigi editorial.  

A continuació us oferim una relació d’algunes de les principals eines que existeixen i 
que es fan servir en els processos d’acreditació de les diferents agències de qualitat. 

 

JOURNAL CITATION REPORTS (WEB OF SCIENCE) 

 

JOURNAL METRICS (SCOPUS) 

 

ERIH PLUS 

 

 

SCIMAGO  

 

LATINDEX 

 

En funció del factor d’impacte, vida mitjana i índex 
d’immediatesa, avalua les revistes de ciencia i tecnología i de 
ciències socials. 

La seva cobertura és des del 1997 fins a l’actualitat 

Recull els indicadors bibliomètrics de Scopus. Per cada 
revista genera 3 indicadors.  

S’actualitza un cop l’any. 

Anteriorment es seleccionaven i classificaven revistes 
de disciplines humanistes. Des del juliol de 2014,es va 
ampliar a les ciències socials, però perden els 
indicadors del 2011 INT1,INT2 i NAT. 

Recull els indicadors científics sobre revistes i països extrets 
de la base de dades Scopus.  

Mesura les revistes científiqies d’Amèrica Llatina, el Carib, 
Portugal i Espanya. 
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GOOGLE SCHOLAR 

 

 

 

CARHUS PLUS 

 

CIRC 

 

DICE 

 

FECYT 

 

 

RESH 

 

Google Scholar Metrics, avalua les revistes amb dos indicadors 
bibliomètrics (H5 i mitjà H5), de revistes en 9 idiomes 
diferents. Per entrar a les mètriques és necessari haver 
publicat més de 20 articles anuals.  

Sistema d’avaluació de les revistes científiques de 
ciències socials locals, nacionals i internacionals 
desenvolupat per l’AGAUR. El repositori Racó ha 
integrat aquesta classificació. 

Sistema d’avaluació de les revistes científiques de ciències 
socials locals, nacionals i internacionals desenvolupat per 
l’AGAUR. El repositori Racó ha integrat aquesta classificació.La 
darrera versió inclou millores considerables. 

Avalua les revistes científiques de ciències socials i 
humanitats espanyoles. L’ANECA utilitza aquesta eina en 
els processos d’avaluació i acreditació del professorat. Té 
en compte bases de dades que fan difusió, presencia 
d’autors externs i avaluació externa dels originals. 

Segell de la Fecyt, que identifica les publicacions científiques 
españoles amb uns requisits de professionalització 

Mesura la qualitat de les revistes espanyoles a través 
de diferents indicadors i criteris de valoració com els 
de Latindex, l’ANECA i la CNEAI. 
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BIPUBLISHERS 

 

 

SPI 

 

 

Per qualsevol dubte ens podeu preguntar a biblioteca o consultar índex de qualitat. 

 

 

 

 

El seu objectiu és desenvolupar indicadors per 
a l’anàlisi de rendiment de monografies i 
editors científics i acadèmics inclosos al Book 
citation index.  

Rànquing que avalua la qualitat de les 
editorials de llibres científics i editorials 
espanyoles i estrangeres de les 
humanitats i ciències socials.  

https://www.peretarres.org/wps/wcm/connect/peretarres_ca/peretarres/webs/biblioteca/home/recursos/index_qualitats

