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  Dades en obert. Dipòsit de dades 

Destinataris: 

PDI 

Modalitat: 

En línia 

Llengua: 

Espanyol 

Duració: 

10 h 

Destinataris: perfil professional 

Atès que es tracta d’un aspecte transversal de la formació del personal docent i investigador, 

aquest curs està dirigit al PDI de totes les àrees del coneixement de la Universitat de València. 

Calendari de realització 1a Edició 

Sessió Data Horari Lloc 

1a 22/11/2021 
09:30 - 14:30 En línia 

2a 29/11/2021 

Formació síncrona 

 

Professorat responsable 

Rafael Aleixandre Benavent 

Científic titular del Consell Superior d'Investigacions Científiques. 

Juan Carlos Valderrama Zurián 

Professor titular. Departament d'Història de la Ciència i Documentació. 

Andrea Sixto Costoya 

Personal investigador. Departament d’Història de la Ciència i Documentació. 
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Objectius formatius i continguts 

OBJECTIUS 

Conèixer els repositoris i cercadors de dades d’investigació. Promoure el dipòsit de dades i conèixer les 

principals característiques del dipòsit de dades.  

CONTINGUTS 

 La política de dades en les revistes 

 Les revistes de dades 

 Els repositoris institucionals 

 Els repositoris multidisciplinaris. 

 Els repositoris específics. 

 El dipòsit de dades. Característiques. 

 

Competències que es desenvoluparan 

 Adquisició d’habilitats per a la publicació de les dades en obert. 

 Aprendre dels principals errors en la cerca de dades en repositoris. 

 Familiaritzar-se amb els repositoris en obert. 

 

Criteris i procediment d’avaluació de l’activitat 

Realització de les activitats pràctiques. 

Realització d'un qüestionari final d'avaluació. 

Assistència, com a mínim, al 85% de les hores síncrones o presencials i fer les tasques obligatòries fixades en 

el programa o encomanades per el/la tutor/a o professor/a. 

 


