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Algunes de les opcions existeixen per conèixer quantes vegades s’ha citat un treball científic o 

un investigador: 

 
Recurs 
 

 
Descripció 

 
Àrea de 
coneixement 

 

 
http://goo.gl/PEB5lK 
 

Base de dades produïda per Elsevier 
que recull unes 18.000 publicacions 
d’unes 5.000 editorials internacionals. 
Scopus permet conèixer el nombre de 
vegades que un article ha estat citat, 
també permet cercar recursos web i 
patents a través del motor de cerca 
Scirus. 

Pluridiscipinar 

 
https://goo.gl/3YGDu6 
 

Base de dades bibliogràfica i 
bibliomètrica produïda per Thomson 
Reuters que permet diferents opcions 
per localitzar les citacions rebudes per 
un autor i les seves publicacions.  

Pluridiscipinar 
 

 
https://goo.gl/2JWG3X 
 

Base de dades produïda per Thomson 
Reuters  que forma part de la Core 
Collection de la Web of Science. Inclou 
1.338 revistes de les quals 368 són 
espanyoles. Inclou informació sobre 
índex de cites, però no índex 
d’Impacte en JCR 

Pluridisciplinar 

 
https://goo.gl/2JWG3X 
 

Base de dades produïda per Thomson 
Reuters  que forma part de la Core 
Collection de la Web of Science. Conté 
informació  de més de 60.000 llibres 
publicats a partir de l’any  2005.  
És una base de dades multidisciplinar, 
dividida en dos branques: Social 
Sciences & Humanities y Science.  
El 61% del seu contingut pertany a les 
ciències socials, arts i humanitats i el 
39% a les ciències. 
Proporciona el número de cites 
rebudes per cada llibre o capítol de 
llibre. 
 

Pluridiscipinar 
 

http://www.urv.cat/crai/que-us-oferim/pregunta.html
http://goo.gl/PEB5lK
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https://goo.gl/2JWG3X
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https://goo.gl/QYTGru 
 

Base de dades bibliogràfica i biblioteca 
digital consultable a la plataforma de 
Web of Science que inclou continguts 
regionals amb impacte internacional. 
Indexa 650 títols i més de 4.000.000 
de referències citades. 

Pluridisciplinar 

 
https://scholar.google.es/ 
 

Ofereix dades de citacions d'autors i 
dels seus treballs. Busca en articles de 
revistes, llibres i capítols de llibres. Els 
resultats ofereixen informació sobre el 
nombre de citacions que ha rebut un 
treball entre els documents que 
formen la seva base de dades.  Google 
Scholar indexa tots aquells documents 
bibliogràfics que continguin un resum i 
que estiguin allotjats a webs 
acadèmiques en format html, word, 
pdf i PostScript.  

Pluridiscipinar 

 
http://academic.research.micros
oft.com/ 
 

Microsoft Academic Search és un 
servei de recerca experimental 
desenvolupat per Microsoft Research 
per ajudar als docents, científics, 
estudiants i professionals a trobar 
continguts acadèmics, altres 
investigadors, institucions i activitats. 
Microsoft Academic Search no només 
indexa milions de publicacions 
acadèmiques, sinó que també mostra 
les relacions clau entre dos o més 
subjectes, contingut i autors, 
destacant els vincles crítics que ajuden 
a definir la investigació científica. 
Inclou número de citacions rebudes.  
 

Pluridiscipinar 

 
https://inspirehep.net/ 
 

INSPIRE-HEP és una base de dades de 
lliure accés,  del camp de la Física 
d’Alta Energia (HEP). És fruit de la 
col·laboració entre CERN, DESY, 
Fermilab, IHEP i SLAC, i interactua 
estretament amb els editors de HEP, 
arxiv.org, NASA-ADS, PDG, HEPDATA i 
altres recursos d'informació. 
Proporciona informació sobre les cites 
rebudes pels documents que indexa. 

Física 

http://www.urv.cat/crai/que-us-oferim/pregunta.html
https://goo.gl/QYTGru
https://scholar.google.es/
http://academic.research.microsoft.com/
http://academic.research.microsoft.com/
https://inspirehep.net/
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http://ieeexplore.ieee.org/Xplore
/home.jsp 
 

IEEE Xplore és una biblioteca digital 
que ofereix accés al text complet de la 
literatura tècnica sobre enginyeria 
elèctrica i electrònica del Institute of 
Electric and Electronic Engineers (IEEE) 
y del Institute of Electric Engineering 
(IET). 
 Els articles inclouen anàlisi de les 
cites rebudes.  
 

Enginyeria 

 
http://goo.gl/ZWdvix 
 

CiteSeerX és una biblioteca digital i un 
motor de cerca públic desenvolupat 
pel  College of Information Sciences 
and Technology, Pennsylvania State 
University per a publicacions 
acadèmiques i científiques, 
especialment en l’àmbit de les 
ciències de la  computació i de la 
informació.  
El seu objectiu és la cerca i captura 
activa de documents acadèmics i 
científics en el WEB per a la seva 
indexació utilitzant el mètode 
autònom d’anàlisi de cites i així 
permetre les cerques per cita. 
 

Ciències de la 
computació i 
de la 
informació 

 
http://goo.gl/znAdNx 
 

És la plataforma d’accés a les bases de 
dades CAS (Chemical Abstracts 
Service), les quals contenen literatura 
científica sobre ciències biomèdiques, 
química, enginyeria, ciència dels 
materials, agricultura i altres 
disciplines relacionades. 
Permet buscar per substàncies, 
reaccions, patents i revistes. 
Proporciona el número de cites 
rebudes 
 

Química 

 

http://www.urv.cat/crai/que-us-oferim/pregunta.html
http://ieeexplore.ieee.org/Xplore/home.jsp
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