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Les xarxes socials més utilitzades pel personal investigador 
ResearchGate, Twitter, Facebook i LinkendIn

@TuSocialMediaHow Are Scientists Using Social Media in the Workplace? (2016)

https://doi.org/10.1371/journal.pone.0162680


Xarxes socials científiques: vida més enllà de Twitter i Tiktok

@TuSocialMediaRedes sociales científicas 

https://socialmediaeninvestigacion.com/category/redes-sociales-cientificas/


Què ofereixen?

@TuSocialMedia

● Perfil científic (CV + publicacions).
● Estadístiques.
● Connectar amb altres investigadors/es.
● Fòrum de debat.
● Ofertes de feina.
● Publicacions i perfils s’indexen als cercadors.
● DOI per publicacions (ResearchGate).



Interès creixent entre la comunitat científica
Evolució d’Academia.edu i ResearchGate 2008-2020

@TuSocialMediaGoogle Trends / Alexa (Octubre 2020)

357 187

2,24 minuts/dia 2,34 minuts/dia

https://trends.google.es/trends/explore?q=academia.edu,researchgate
https://www.alexa.com/


Plataformes populars, intuïtives i fàcils de fer servir

@TuSocialMedia



Posicionament en cercadors

@TuSocialMediaGoogle (Octubre 2020)

https://www.google.com/search?q=Dos+especies+nuevas+de+Pholcidae+(Araneae)+de+Marruecos&rlz=1C1GCEA_enES773ES773&oq=Dos+especies+nuevas+de+Pholcidae+(Araneae)+de+Marruecos&aqs=chrome..69i57.325j0j9&sourceid=chrome&ie=UTF-8


@TuSocialMediaGoogle Scholar (Octubre 2020)

“Un dels majors proveïdors de 
documents a text complet de 

Google Scholar és ResearchGate: 
prop de 4 milions”

https://scholar.google.es/scholar?as_vis=1&q=site:researchgate.net


“Rafael Luque i Rick Arancon 
innoven en la producció de 

biodièsel gràcies a ResearchGate”

@TuSocialMedia
El investigador Rafael Luque nos cuenta su apuesta de éxito en ResearchGate (2016)

https://socialmediaeninvestigacion.com/rafael-luque-caso-exito-researchgate/


El investigador Rafael Luque nos cuenta su apuesta de éxito en ResearchGate (2016)

“Academia.edu millora les 
citacions gairebé un 70%”.

@TuSocialMedia
Open Access Meets Discoverability: Citationsto Articles Posted to Academia.edu
(2016)

https://socialmediaeninvestigacion.com/rafael-luque-caso-exito-researchgate/
https://www.academia.edu/12297791/Open_Access_Meets_Discoverability_Citations_to_Articles_Posted_to_Academia_edu


Còpies il·legals

Repositoris 
institucionals

Negoci

ResearchGate vs Academia.edu

Repositori
Difusió

17 milions 140 milions

130 milions 26 milions

Repositori
Difusió

@TuSocialMedia

Correu institucional Qualsevol

Ciències Lletres



Conèixer les polítiques de copyright de les editorials i 
d’autoarxiu

@TuSocialMediaSherpa Romeo (2020)

https://v2.sherpa.ac.uk/romeo/


Conèixer les polítiques de copyright de les editorials i 
d’autoarxiu

@TuSocialMediaSherpa Romeo (2020)

https://v2.sherpa.ac.uk/romeo/


Acord entre Springer Nature i ResearchGate per millorar la 
visibilitat dels articles

@TuSocialMedia

● 41 revistes
● Vista preliminar des de ResearchGate

Collaboration is key (2020)

https://www.springernature.com/gp/advancing-discovery/blog/blogposts/collaboration-is-key/18423030


Research interest score: influència de les publicacions d’una 
persona a ResearchGate

@TuSocialMediaWhat is Research Interest?

https://www.researchgate.net/application.researchInterest.ResearchInterestHelp.html


Què mesura el RG Score?

@TuSocialMedia

“RG Score no mesura el prestigi del personal investigador, 
sinó el seu grau de participació a la plataforma.”

Cites: 190.000 Cites: 3.000

ResearchGate como fuente de evaluación científica (2016)

http://dx.doi.org/10.3145/epi.2016.mar.18


Com millorar el RG Score?

@TuSocialMedia

“Participa a ResearchGate: 
preguntant, responent,

i rebent bones valoracions a les teves 
respostes.”

ResearchGate como fuente de evaluación científica (2016)

● Publicar a revistes d’impacte.
● Tenir moltes lectures i descàrregues.
● Seguir a altres investigadors i investigadores.

Pràcticament, no et “servirà” de res.

http://dx.doi.org/10.3145/epi.2016.mar.18


Com millorar el posicionament a ResearchGate?

@TuSocialMedia

● Enllaçar el teu perfil des d’altres webs (+5% lectures).
○ Bloc personal o web institucional, departamental o 

del laboratori.

● Dades del perfil (descripció, filiació, educació, premis).

● Foto (150% més de visites). 

● Dades de publicacions (resum, text complet, DOI).
○ Autoarxiu:

■ Sherpa Romeo



Model de negoci
Servei premium Academia.edu

@TuSocialMediaAcademia.edu (2020)

https://www.academia.edu


Aprofita els projectes per visibilitzar la teva especialitat

@TuSocialMedia



Posiciona’t com a expert o experta en els fòrums de debat

@TuSocialMedia



Buscant feina? Aquí també pots trobar-ne

@TuSocialMedia



Tens una vacant?

@TuSocialMedia



Tens una vacant?

@TuSocialMedia



Les xarxes socials científiques ho peten, 
però de vegades són molt pesades

@TuSocialMedia



Bones pràctiques a les xarxes socials científiques

@TuSocialMedia

● Posa una foto.

● Estandarditza el teu nom per trobar-t’hi més fàcilment. 

● Explica’ns qui ets i on treballes.

● Sempre que sigui possible, enllaça amb el teu repositori.

● Tot i que siguin xarxes socials científiques, el més important 
és socialitzar.



Moltes gràcias!

@TuSocialMedia              @TuSocialMedia             @TuSocialMediaCiencia

lydiagil@socialmediaeninvestigacion.com

http://socialmediaeninvestigacion.com/
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