Investigador, fes + visible la teva recerca!
Diposita

Twitter
Crea el teu perfil a Twitter i difon la teva recerca

ORCID
Registra el teu identificador ORCID per obtenir un codi
únic que recull totes les teves publicacions

FUTUR i Portal de

Recerca de Catalunya

Accedeix a FUTUR i completa les teves dades d’aquest
portal de la UPC

Construeix la
teva identitat
digital

Difon

ResearchGate
Crea el teu perfil a ResearchGate i fes més visible la teva
recerca connectant amb altres investigadors

Google Scholar
Crea el teu perfil a Google Scholar Citations i controla les
teves publicacions i les citacions rebudes

Linkedin
Crea un perfil a aquesta xarxa social professional i
augmenta els teus contactes
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Recurs
Twitter
twitter.com

Com?
1. Crea el teu perfil a Twitter
2. Escriu missatges utilitzant hashtags i
enllaçant a les teves publicacions
Guia d’ús de twitter per a la recerca:
https://app.box.com/s/7fxyj274ea9ctco7icgd

Trucs
‐ Utilitza hashtags relacionats amb la temàtica de la teva
recerca
‐ Menciona col∙legues i altres investigadors
‐ Inclou el DOI o handle de les publicacions que difonguis
‐ Inclou imatges

Linkedin
linkedin.com

1. Registra’t com a usuari personal
2. Completa el teu perfil amb les publicacions
que vulguis difondre

‐ Connecta amb altres especialistes
‐ Inclou el DOI o handle de les publicacions que difonguis
‐ Informa regularment de les novetats en la teva recerca.
Inclou vídeos o imatges

ResearchGate
researchgate.net

1. Registra’t escollint quin tipus d’usuari ets
2. Completa el teu perfil amb les publicacions
que vulguis difondre

‐ Inclou el DOI o handle de les publicacions que difonguis
‐ ResearchGate proposa la connexió amb altres especialistes
a partir de les dades de les teves publicacions
‐ Formula o contesta preguntes obertes sobre la teva recerca
‐ Participa en revisions obertes d’articles

ORCID
orcid.org

1. Entra a https://orcid.org/register
2. Segueix les instruccions del formulari

‐ Inclou la institució a ‘Employment’ i el teu enllaç a FUTUR a
‘Website’

Google Scholar
scholar.google.es

1. Entra al teu compte de Google o crea un
compte nou
2. Entra a Google Scholar i fes clic a ‘Les
meves cites’
3. Segueix les instruccions del formulari

‐ Introdueix la teva filiació correctament i escriu paraules
clau rellevants a la teva recerca
‐ Google Scholar Citations ofereix dades mètriques com el
número de citacions rebudes i l’índex h

FUTUR i Portal
de Recerca de
Catalunya
futur.upc.edu
portalrecerca.csuc
.cat

Inclou les teves publicacions a DRAC perquè
apareguin a FUTUR i al Portal de Recerca de
Catalunya

‐ Completa la teva pàgina de FUTUR amb la teva fotografia,
les teves àrees d’expertesa i les xarxes col∙laboratives que
utilitzes.
‐ Amb l’identificador ORCID, el teu perfil i publicacions
apareixen al Portal de Recerca de Catalunya

