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Aproximació sistemàtica a la revisió de la literatura científica. 

Revisions amb JBI Sumari. 

Destinataris: 
PAS 

Modalitat: 
En línia 

Llengua: 
Espanyol 

Duració: 
15h (4h + 11h) 

Destinataris: perfil professional 

PAS. Grups A1 i A2 Administració especial del Servei de Biblioteques i Documentació de la 
Universitat de València. 

Calendari de realització 

Sessió Data Horari Lloc 

1a 22/09/2021 09:00 - 11:00 En línia síncrona 

2a 24/09/2021 09:00 - 11:00 En línia síncrona 

11 hores asíncrones durant la realització del curs 

    

    

    

    

    

Formació síncrona i asíncrona 
Nota: Donada la temàtica del curs, i atesa l'evolució de la pandèmia, les sessions podran canviar de síncrones a 
presencials intentant mantenir, en qualsevol cas, la programació de dies i horaris establerts i segons el criteri del 
professorat. 

 
Professorat responsable 

Aurora González Teruel   

Professora �tular del Departament d’Història de la Ciència i Documentació, 
Facultat de Medicina i Odontologia. Universitat de València. 
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Objectius formatius i continguts 

OBJECTIUS 
Millorar les competències professionals en informació bibliogràfica dels bibliotecaris de la UV. 

CONTINGUTS 
Definició  context 
Tipus de revisions. Revisió narra�va i revisió sistemà�ca 
Revisió sistemà�ca: 

a. Definició de la pregunta de inves�gació. 
b. Protocol de revisió. 
c. Cerca bibliogràfica. 
d. Selecció d’estudis. 
e. Avaluació de la qualitat. 

 

Competències que es desenvoluparan 

- Ajudar a assistir a docents, investigadors i estudiants en el procés de revisió de la literatura científica. 
Realitzar revisions sistemàtiques en el context de la biblioteconomia i documentació. 

- Ajudar a dissenyar  serveis  d’assistència en revisions sistemàtiques  per a la comunitat universitària. 

Criteris i procediment d’avaluació de l’activitat 

Exercicis pràctics i revisió d’aquests al llarg del curs. 

Assistència, com a mínim, al 85% de les hores presencials o síncrones  i fer les tasques obligatòries fixades en 
el programa o encomanades per el/la tutor/a o professor/a.  
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