
 
 

CURS TEÒRIC-PRÀCTIC 

 

La Web of Science i Journal Citation Reports en l’àmbit de les ciències de la 

salut: el factor d’impacte, els índexs de cites i l’índex h. 

             Crèdits: 0,5. (Núm. Exp.:04-0011-04/0285-A) 
 

 

INFORMACIÓ GENERAL 

Dirigit a: Titulats sanitaris superiors i de grau mitjà del Sistema Sanitari Públic 

de les Illes Balears.  

Durada: 3 hores.  

Data: 4 de desembre de 2012. 

Horari: De 16.00 a 19.00 h.  

Lloc: Hospital Universitari Son Espases (Palma) – L+1 Aula 101.  

Inscripció a: http://www.bibliosalut.com/formacio2012 

Docent: Mónica Peláez Jiménez. Llicenciada en documentació. Documentalista de l’Hospital 

Universitari Son Espases i col·laboradora de la Biblioteca Virtual de Ciències de la Salut de les 

Illes Balears. 

Certificacions:  Els participants que superin l’avaluació del curs rebran un certificat d’aprofitament 

amb els crèdits de la Comissió de Formació Continuada (CFC). En el cas dels residents rebran el 

certificat amb la indicació del nombre d’hores de l’activitat. 

              

Aquest curs s’impartirà amb el teu portàtil connectat a la wifi de l’hospital.  

 

CONTINGUTS  

Objectiu:  

Introduir als investigadors i professionals de la salut en la utilització de les bases de dades: Web of 

Science i Journal Citation Reports de la Web of Knowledge (WOK), per tal que aprenguin a 

consultar el factor d’impacte, els índexs de cites i l’índex-h.  

Programa:  

1. Introducció a la Web of Science. Recursos d'informació de la WoK. Com registrar-se a la 

WoK. 

2. Science Citation Index (SCI). Interrogació del SCI. Com saber si un article ha estat citat i 

mantenir-se informat sobre futures cites (Citation Alert). La cerca per referència citada, o 

com navegar a través de la literatura científica publicada amb anterioritat i posterioritat a 

un treball concret. 

3. Journal Citation Reports (JCR). Interrogació del JCR. Cerca per matèries i per títols de 

revistes. El factor d'impacte. L'índex d'immediatesa. Altres indicadors del JCR. Càlcul del 

factor d'impacte unificat. Elaboració de llistes de revistes i exportació a Excel per al seu 

tractament. 


