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Context   
 



  Altmetrics : Què són, Què medeixen ? 

Altmetrics : a manifesto 

Altmetrics  =  alternative metrics 

  

http://altmetrics.org/manifesto/


Altmètriques: Què medeixen? 

Les altmètriques van més enllà de la difusió dels articles dins les revistes científiques 

Permeten rastrejar tot el que s’està dient o fent amb ells a la xarxa per tothom  

És el que es coneix com atenció rebuda en línia 

http://pennystocks.la/internet-in-real-time/


Eines i Indicadors 

Altmetric.com       Impactstory      Plum Analytics 

http://www.altmetric.com/
https://impactstory.org/
http://www.plumanalytics.com/
http://article-level-metrics.plos.org/


Eines i Indicadors : Altmetric.com 



Eines i Indicadors : Altmetric.com 



Eines i Indicadors: Impactstory 



Eines i indicadors:  Plum analytics 

Altmetrics -  All-metrics 



Eines i Indicadors: PLOS article-leve 



Reptes 

 

• Més investigació del nou model de comunicació 
científica i la seva avaluació 

 

• Control de qualitat, fiabilitat 

 

 



Reptes 

• Normalització: Parlar tots el mateix llenguate. *  
què vol dir i quin valor donem a: visitar un lloc, 
mencionar-lo, comentar-lo, tuitejar-lo, etc, 
descargar un pdf, etc.  Normalització entre 
disciplines 

 

• Múltipes plataformes de xarxes socials 

 

• Acceptació  

 
  * NISO Altmetrics Standards Project White Paper 

http://www.niso.org/apps/group_public/document.php?document_id=13295&wg_abbrev=altmetrics
http://www.niso.org/apps/group_public/document.php?document_id=13295&wg_abbrev=altmetrics


Aplicacions  

https://plu.mx/pitt/g/


Altmetrics a la Biblioteca de la UPF 

Què estem fent: 
 
•  Seguiment del tema (subscripció a blogs, llistes Twitter, etc.) 
•  GP_UPF_Altmetrics a Mendeley 
•  Entrada a la Viquipèdia: Altmetrics 
•  Formació (assistència a congressos  1st Altmetrics Conference, …) 
•  Wib (Intranet de la Biblioteca de la UPF)  Altmetrics  
•  Pàgina a BibTIC : guia Altmetrics (pendent de publicació) 

Què podem fer: 
 
• Incorporar dades altmètriques a l’-eRepositori ; PPC, etc. 
• Estar atents a com evoluciona el tema 
• Fer formació d’usuaris 
 

http://www.mendeley.com/groups/3878191/_/
http://ca.wikipedia.org/wiki/Altmetrics
http://www.altmetricsconference.com/
http://www.altmetricsconference.com/
http://www.altmetricsconference.com/
http://www.altmetricsconference.com/
http://www.altmetricsconference.com/
http://www.altmetricsconference.com/
http://www.upf.edu/wib/servusu/publica_raco/altmetrics.htm
http://guiesbibtic.upf.edu/aecontent.php?pid=567979&sid=5324835
http://guiesbibtic.upf.edu/aecontent.php?pid=567979&sid=5324835
http://guiesbibtic.upf.edu/aecontent.php?pid=567979&sid=5324835
http://guiesbibtic.upf.edu/aecontent.php?pid=567979&sid=5324835



