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GOOGLE ACADÈMIC / GOOGLE SCHOLAR
COM CREAR UN PERFIL
ADVERTÈNCIA:
Per a accedir a crear-ho és convenient tenir un correu de Google és a dir d'extensió “@gmail.com”.
També pot crear-se amb el compte de la Universitat però és menys confús fer-ho de l'altra manera.

JCR: Indice de impacto y Cuartil

ENTRADA I REGISTRE


Entreu en Google Acadèmic o Google Scholar http://scholar.google.es/ i cliqueu en Les meues cites

o
o


SI ja esteu registrats en Google vos identifiqueu.
Si no ho esteu registrats es crea un compte.

1er PAS:
o S'obrirà un formulari molt senzill amb el nom emplenat amb el qual esteu registrats.
o Emplenareu la part de la institució i del correu de verificació que ha de ser el de la
Universitat.
Cap perfil serà públic si no es verifica després des del correu.
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2n PAS
o En principi fa una cerca a partir del nom que haja introduït oferint grups d'autors que
identifica que puga tractar-se de vosté.
o També pot ocórrer que per a una única persona s'oferisquen diverses entrades.
o Encara que ho tinga molt clar és convenient entrar en cada grup i marcar els que siguen seus.
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o

Si escull l'opció Mostra tots els articles entrarà en eixe grup.

o
o



o

Els articles afegits al seu perfil apareixeran ressaltats i amb el missatge Ja és al vostre perfil,
els que no, seguiran amb la casella amb opció a marcar-los

o

Podreu repetir amb altres grups de entrades

3r PAS
o Informa sobre les opcions d’actualització
o



Per defecte apareixen tots marcats, pot desmarcar el que no siga seu o no vulga que aparega
en el perfil.
Al final de la pàgina premerà Afegeix.

Cliqueu en Vés al meu perfil

Una vegada en el vostre perfil:
o
o
o

Podeu afegir una fotografia que serà pública.
Editar els camps i emplenar-los si no ho heu fet al principi.
Fer públic el vostre perfil (no es veurà fins que no verifiqueu el correu que heu rebut).
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TREBALLANT AMB EL PERFIL


El perfil ofereix els resultats ordenats pel número de cites. També podem escollir veure'ls de forma
alfabètica per títol o per any prement en la capçalera.



És convenient ordenar per títol i revisar-los, ja que pot ocórrer que d'una mateixa referència
bibliogràfica Google us haja proporcionat més d'una entrada amb... o sense cites.
Es poden unir marcant 2 o més i premer Combina en la capçalera.
En aqueix moment ens ofereix la possibilitat d'escollir la referència que us semble més correcta i
sumarà les cites de les altres. Premeu Combina.
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En el llistat apareixerà amb un asterisc al costat del número de cites. Si premeu damunt de l’asterisc
eixiran desglossades.




Com Google rastreja per molts llocs incloent el repositori de la Universitat poden aparèixer entrades a
materials docents que pot decidir si els inclou o no en el perfil.
Si encara troba a faltar algun treball pot clicar damunt Afegeix.



Optar per Afegeix articles. Cercant el títol que ens falta

ACTUALITZACIÓ



Regularment és convenient entrar i afegir noves entrades al vostre perfil. Premeu Afegeix
Podeu entrar en l’opció Afegeix grups d’articles i cercarà per grups d’autors o Afegeix articles on
podreu cercar per títol o variants de nom.
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Important: en aquesta modalitat cada vegada que marquem articles d'una pàgina haureu de guardar-los
en el vostre perfil prement Afegeix abans de passar a la pàgina següent.
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Si teniu qualsevol dubte, podeu contactar la Secció de Suport a la Investigació de la vostra biblioteca.
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