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Xarxes socials  acadèmiques Descripció 

 

 
https://www.academia.edu/ 
 

xarxa social per a investigadors i professors 
universitaris d'arreu del món. Permet la cerca per 
universitat, àrea d'especialitat, departament o nom 
de persona. 
 

 
http://www.researchgate.net/ 
 

xarxa per a investigadors, feta per investigadors. Té 
per objectiu trobar recercaires i estudis d'interès i 
propiciar la col·laboració, el debat i el treball científic 
efectiu. 
 

 
https://www.mendeley.com/ 
 

Gestor de referències bibliogràfiques i software social 
per a gestionar i compartir documents científics. Feu-
vos la vostra pàgina personal i descobriu els articles i 
documents d'altres investigadors de totes les 
branques de la ciència. Amb Mendeley podreu saber 
les vegades que altres usuaris han llegit les vostres 
publicacions, seguir grups especialitzats en àrees 
temàtiques, etc. 
 

 
https://www.mendeley.com/ 
 

Plataforma creada per a intercanviar informació i 
experiències entre professionals. Encara que està 
enfocada a l’àmbit empresarial pot resultar útil per 
als grups d’investigació, ja que és una xarxa social 
molt estesa a tot el món. 

 
http://www.citeulike.org/ 

Gestor de referències bibliogràfiques amb el que 
podeu i compartir els vostres articles i trobar usuaris 
amb els mateixos interessos acadèmics. CiteULike  
permet descriure els documents, citar-los i exportar-
los en diversos formats.  

 
http://labroots.com/ 
 

Xarxa social científica molt útil per localitzar events i 
seminaris virtuals, així com webinars i vídeos. 

 
http://divulgared.es/ 
 

Eina pensada per connectar, comunicar i col·laborar 
en  àrees científiques i divulgatives. Ofereix blogs, 
xats, agenda d’activitats, etc. 
 
 

 
https://www.epernicus.com/network 
 

Xarxa social acadèmica i professional  que té com a 
objectiu connectar científics d’arreu del món amb les 
mateixes àrees d’interès 
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https://figure1.com/ 
 

Xarxa social especialitzada en ciències de la salut, on 
els metges comparteixen textos, missatges i imatges 
de casos clínics als Estats Units. 

 
http://loop.frontiersin.org/ 
 

Xarxa social acadèmica enfocada a augmentar 
l’impacte científic de les publicacions dels seus 
membres. 

 
http://www.methodspace.com/ 
 

Xarxa social de l’editorial SAGE que té com a objectiu 
compartir i debatre sobre els mètodes d’investigació. 
Inclou la possibilitat de parlar en línia, calendari 
d’events, espais  de discussió, serveis i servei de 
pregunta-resposta. 
 

 
http://www.myexperiment.org/home 
 
 

Plataforma col·laborativa per a investigadors 
científics. Permet crear grups temàtics, compartir 
fotos i materials diversos com ara fluxos de treball. 
 

 
https://www.mysciencework.com/ 
 

Xarxa social acadèmica que té per objectiu promoure 
el contacte entre científics i les publicacions en accés 
obert. Permet incloure l’ORCID i generar 
estadístiques del perfil d’usuari útils per avaluar 
l’impacte de l’investigador dins aquesta xarxa. 
 

 
http://www.scivee.tv/ 
 

Plataforma en què podeu donar  a conèixer la vostra 
recerca penjant  documents audiovisuals que 
segueixin el cercle de la recerca: des de la investigació 
primera, fins als continguts dels pòsters, articles o 
textos presentats a congressos.  
 

 
http://www.socialsciencespace.com/ 
 
 

Xarxa social especialitzada en ciències socials en què 
es debat sobre el finançament i l’impacte d’aquestes 
disciplines i es comparteixen publicacions. 

 
http://network.nature.com/ 
 

Xarxa social professional adreçada a investigadors 
d'arreu del món. Creeu el vostre perfil, participeu en 
fòrums o grups i seguiu blocs especialitzats a través 
d'aquesta plataforma creada per Nature. 
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