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10 anys de Gestió d’Informació en Ciències de la Salut (GICS) 

• Sempre hem realitzat aquesta tasca 

 

• Ara l’hem sistematitzat 

 

 
 

 

 

 

Servei orientat a un 
perfil d’usuari 

Tenir clar el públic al qual s’adreça i els serveis que li 
oferirem 
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http://ddd.uab.cat/record/90183 

Analitzar els nostres serveis tradicionals 

 

... i adaptar-los 
 

http://ddd.uab.cat/record/90183�
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Imatge extreta de: http://pixabay.com/en/organization-organization-chart-68954/   CC0 

Conèixer la nostra institució 

http://pixabay.com/en/organization-organization-chart-68954/�
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Conèixer els 
costums de la 

nostra institució 

Imatge extreta de: 
http://en.wikipedia.org/wiki/File:Training_meeting_in_a_ecodesign_stainless_steel_company_in_brazil.JPG     
Autor: Alex Rio Brazil   CC BY-SA 

http://en.wikipedia.org/wiki/File:Training_meeting_in_a_ecodesign_stainless_steel_company_in_brazil.JPG�
http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/�
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Adquirint noves habilitats 

Imatge extreta de: 
http://www.everystockphoto.com/photo.php?imageId=15217993&searchId=e8cbabd329ccef20
ae92e42e4f674f57&npos=250 
Autor: edenpictures   CC BY 2.5 
 

http://www.everystockphoto.com/photo.php?imageId=15217993&searchId=e8cbabd329ccef20ae92e42e4f674f57&npos=250�
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Una institució endogàmica 

Imatge extreta de: http://www.flickr.com/photos/dolescum/3567689465/ 
Autor: Anne G. CC BY-NC-SA 2.0 

http://www.flickr.com/photos/dolescum/3567689465/�
http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.0/deed.es�
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Quan inicien la recerca 

 
 
 
 
 
 
 

http://www.uptodate.com/�
http://www.mdconsult.com/�
http://www.update-software.com/clibplus/clibplus.asp�
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/�
http://bddoc.csic.es:8080/inicioBuscarSimple.html?tabla=docu&bd=IME&estado_formulario=show�
http://www.accesowok.fecyt.es/�
http://www.scopus.com/�


 
 
 
 
 
 
 

10 anys de Gestió d’Informació en Ciències de la Salut (GICS) 

Durant la recerca 

Estils de citació 
Com redactar... 

Drets d’autor Documentar la recerca 

Tipus de documents 

http://www.refworks.com/�
http://www.refman.com/�
http://www.endnote.com/�
http://www.zotero.org/�
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Quan publiquen la recerca 

Qualitat de les revistes 

Dipositar la recerca 

Llicències CC 

Revistes indexades en bases de dades 

Preprint – Postprint... 

http://www.recercat.net/�
http://www.accesowok.fecyt.es/�
http://www.scopus.com/�
http://ddd.uab.cat/�
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En la visibilització de la seva recerca 

http://www.recolecta.net/buscador/�
http://scholar.google.es/�
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Durant l’acreditació de la recerca 

Índex H 
Factor d’impacte 

Cites rebudes 
SNIP i SJR 

Cites realitzades 

http://uab.cat/biblioteques/acreditacio 

http://uab.cat/biblioteques/acreditacio�
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Serveis orientats a investigadors 
 

Atenció personalitzada 
 

Conèixer la institució  
 

Donar visibilitat a la biblioteca dins de la institució 

Imatge extreta de: 
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Gluehlampe_01_KMJ.jpg 

Autor: KMJ CC BY-SA 3.0 

http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Gluehlampe_01_KMJ.jpg�
http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/deed.en�
http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/deed.en�
http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/deed.en�


Bibliografia biomèdica Gràcies! 

Marta.Jordan@uab.cat 
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