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1. La producció científica a la UPF



 3a universitat espanyola en captació de fons 
europeus (VII PM UE): 68 projectes concedits 
(34 milions €)

 Posició en rànquings
 1a posició nacional, Scimago Institutions 
Rankings (SIR World Report, 2009) en cites 
per document, col·laboració internacional i  
índex normalizat de cites

 3a posició nacional en relació al número de 
publicacions en les revistes Nature i Science
(ARWU 2009)
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 Excel·lents resultats de la UPF en el Rànquing 
Iberoamericà SIR 2010 elaborat per SciMago a partir 
de les dades sobre producció científica procedents 
d’SCOPUS

La UPF està en molt bona posició pel que fa a:
 Nombre d’articles a publicacions de qualitat
 Nombre de vegades que els seus autors són 

citats
 Col·laboració internacional (primers llocs)
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Pla estratègic Estratègia UPF25 anys:

1.1.3 Promoure la visibilitat de la recerca i la 
publicació en accés obert

 Visibilitat de la recerca: 
 Portal de Producció Científica
 e-Repositori

 Disseny i implementació d’una política que 
potenciï l’accés obert a la producció científica 
dels nostres investigadors
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PPCe-Repositori
Repositorios 
consorciados

Documents digitals 
d’accés obert 
produïts dins l’àmbit del 
CBUC i organitzats per 
tipologia

Referències de la 
producció científica 
del PDI de la UPF i 
generació de CV

Documents digitals
d’accés obert
produïts a la UPF

PPC

2. Repositoris: situació actual

Repositoris 
consorciats



Inici: Any 2000

Tesis UPF: 442

Repositoris 
consorciats



Inici:  Any 2006

Documents UPF: 1.261

Repositoris 
consorciats



Inici: Any 2006

Revistes UPF: 9

Articles: 2.154

Repositoris 
consorciats



Inici: Octubre 2009

Materials UPF : 19

Repositoris 
consorciats



Inici: Any 2007

Col·leccions  UPF : 4

Documents: 3.041

Repositoris 
consorciats



e-Repositorio
Inici: maig del 2009

Dspace 1.5 (Manakin)

Documents: 4.008

e-Repositori



<metadades>



<metadades>



e-Repositori



PPC









Elaborar
el CV

Incrementar 
la visibilitat de la 

producció 
científica

Millorar 
la gestió
interna

http://argos.upf.edu/?idioma=ca


15.408 visites 
procedents de 74 
països diferents 
(des del gener del 2009)

42.739 pàgines 
vistes (des del gener 
del 2009)

683 CV



 

e-Repositori

2. Repositoris: situació actual

PPC

Referències Text complet

e-Repositori



Materials 
docents

Articles, 
congressos,
 llibres

Working 
papers, PFC, 
material no 
publicat

Revistes 
UPF

Recursos i 
dades 
primàries

Tesis



1.La producció científica a la UPF
2.Repositoris: situació actual
3.Organització interna i fluxos de 

treball
4.Principals reptes



3. Organització interna i fluxos de treball

Recursos humans:



 Organització 
adaptada a les 
característiques 
dels diferents 
repositoris i de la 
nostra Biblioteca 
(equips temàtics)

Alimentació de forma centralitzada 
(Biblioteca) 



Personal implicat Funcions

Responsables tècnics Coordinació UPF-CBUC i  
administració del programa

Bibliotecaris Difusió, captació de continguts i  
relació amb el PDI (i introducció 
de dades en alguns casos)

Personal administratiu Introducció de dades

Becaris Introducció de dades

Personal informàtic Suport tècnic
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 Intranet  WIB (Web interna de la Biblioteca)

 Procediments de treball per a cada repositori
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 Drets d’autor

3. Organització interna i fluxos de treball



 Complexitat

 Flexibilitat

 Diversitat de programaris, personal 
implicat, normatives, institucions, 
recursos limitats

 Optimització de fluxos de treball
 Reaprofitament de recursos
 Sostenibilitat dels projectes
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REC: Aplicatiu per a la gestió

3. Organització interna i fluxos de treball



REC: Repositori en Curs

 Càrrega d’informació des del PPC

 Seguiment de processos i 
comunicacions (fitxers, permisos, 
embargaments, etc.)

 Traspàs a l’e-Repositori de la UPF
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4. Principals reptes

 Implementar un mandat institucional de 
promoció de l’accés obert a la UPF

 Captar més i nous continguts (dades 
primàries)

 Millorar mecanismes de relació:

 PPC – e-Repositori (lligar a nivell de registre)
 Aula Global  (Moodle) – e-Repositori
 Repositoris – Metacercador (MetaLib)
 Repositoris – Catàleg

 Preservació a llarg termini



Moltes gràcies!

Elena Blanco  elena.blanco@upf.edu
Anna Casaldàliga  anna.casaldaliga@upf.edu
Marina Losada  marina.losada@upf.edu

mailto:elena.blanco@upf.edu
mailto:anna.casaldaliga@upf.edu
mailto:marina.losada@upf.edu
http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/es/
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