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1. Origen i objectius 
 

 
 2009, nou sistema de gestió de la recerca de la UPC: Descriptor de la 

Recerca i l’Activitat Acadèmica  
 

 Compromisos de l’SBPA:  
• Revisar les referències bibliogràfiques i publicar a Upcommons les 

publicacions 
• Millorar el Portal de la Producció Científica 

 
 Objectius: 

• Incrementar la visibilitat i l’impacte dels investigadors i de la recerca  
• Dotar als investigadors d’una eina de publicació corporativa del seu 

currículum  
• Millorar la integració i la qualitat de la informació dels sistemes 

corporatius de la Universitat  
  

 

 



2. Metodologia   
  
 
 

 
 

 L’equip:  
 Grup de treball SBPA: Director, Tècnic Informàtic, Responsables 

d’unitats de SGB i Revisora de qualitat   
 Col·laboració: Oficina Tècnica RDI, Centre de Transferència de 

Tecnologia,  Oficina de Doctorat, Oficina de Patents i Servei de 
Comunicació i Promoció 

 Disseny: Servei de Comunicació i Promoció   
 
 

 El calendari:  
 2012-2013: Anàlisi de requisits i desenvolupament 
 2014: Validació i posada en explotació    

 Presentació a 10 investigadors  
 Presentació a VR i Comissió de Recerca  
 Posada en explotació: 23 d’abril 2014  

 
   
  

 
 
 



3. Continguts   
 
 

 
 

 Informació:  
 DRAC i UPCommons  
 Altres sistemes d’informació: TDX, Invenes, Altmetrics 
 Informació incorporada pel mateix investigador/grup de recerca  
 Eines, recursos i serveis: Orcid, Publica, Accés Obert, FIBRA, 

SEPI, DRAC, etc.  
 

 Activitats (abril 2014):  
      3.326 investigadors 
      298 organitzacions  
      180.599 publicacions (9.039 en accés obert)  
       4.859 tesis   
       953 patents 
       9.739 projectes   

 
 

 
 
 
 



3. Continguts   
 
 

 
 

 
 Personalització del currículum de l’investigador:   

 Fotografia 
 Àrees d’expertesa 
 Xarxes col·laboratives 

 
 Índex H 
 Identificadors: ORCID, ResearcherID, Scopus Author ID 
 Categoria professional i titulació (LOPD) 

 
 Català, castellà i anglès  

 
 Adaptat a dispositius mòbils 

 
 Representació gràfica de la producció científica 

 
 
 
 

 
 
 



4. Tecnologia   
 
 

 
 

 
 
 

 PHP 
 

 PosgreeSQL 
 

 Apache Solr  
 

 Bootstrap  
 

 
 
 
 

 
 
 



4. Tecnologia  
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6. Reptes i millores  
  
 
 

 
 
 

 Reptes: 
• Personalització dels investigadors i de les unitats de recerca 
• Major projecció de la recerca de la Universitat  

 
 

 Millores:   
• Aportacions dels investigadors 
• Mòdul d’estadístiques 
• Dades projectes i patents 
• Factor d’impacte  
• Àrees d’expertesa, guia d’experts i mapes de la ciència 
• Visibilitat de les activitats premiades  

 
 
 
 

 
 
 



7. Conclusions 
  
 
 

 
 
 

 Qualitat de dades  Portal de Recerca de Catalunya (CSUC)  
 

 Implicació:  
• Bibliotecaris 
• Serveis 
• Investigadors  

 
 Inversió de temps   

 
 Si la biblioteca perd valor, cal aportar nou valor a la biblioteca i a la 

organització 
 
 

 
 
 



Moltes gràcies! 
Anna Rovira 

anna.rovira@upc.edu 
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