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Introducció
Als països desenvolupats, com 

més va més importància es dóna a 
l’avaluació de la producció cientí-
fica, per això proliferen els estudis 
sobre avaluació d’articles, revistes, 
investigadors, universitats, etc. Sem-
bla que hi ha un acord unànime en 
la necessitat d’avaluació de les in-
vestigacions; tanmateix, no hi ha un 
acord pel que fa a quins criteris són 
els més adequats per fer-ho (Buela-
Casal, 2001, 2002, 2003); fins al punt 
que podríem dir que aquest és un 
dels temes més polèmics en l’actua-
litat (Pelechano, 2002; Anseel et al., 
2004; Cangas et al., 2006). 

La qüestió més debatuda és quin 
ha de ser el criteri utilitzat per ava-
luar la productivitat investigadora, 
i aquí apareixen diferents actituds, 
però les més polaritzades són les 
que defensen i les que critiquen, 
de forma radical, l’ús d’indicadors 
biblio mètrics per tal d’avaluar el 
rendiment científic.

L’avaluació de la qualitat de les 
revistes científiques és un tema de 
màxima actualitat, especialment 
a Espanya. Cada dia són més els 
debats sobre com s’han d’avaluar 
les revistes, i hi ha opinions per a 
tots els gustos, des dels defensors 
radicals de l’ús dels criteris utilit-

zats per l’Institute for Scientific 
Information (ISI), i en concret el 
ja molt popular factor d’impacte, 
fins als detractors radicals de l’ús 
d’aquests criteris per avaluar la 
qualitat de les revistes espanyoles. 
Tant se val quina sigui l’actitud que 
s’adopti, el cert és que a Iberoamè-
rica s’editen més de 12.000 revis-
tes científiques, que es publiquen 
en castellà i/o en portuguès, i això 
representa el doble de les revistes 
que hi ha recollides a les bases de 
dades de l’ISI. Si tenim en compte 
que menys d’un 5 % de les revistes 
iberoamericanes són avaluades per 
l’ISI, cal començar concloent que hi 
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ha més d’una desena de milers de 
revistes científiques que no tenen 
factor d’impacte, perquè mai no ha 
estat calculat, que és ben diferent 
de dir que no en tenen. Dit altra-
ment, l’ISI és una base de dades de 
revistes científiques editades gai-
rebé exclusivament en anglès i que 
inclou una part insignificant de les 
revistes científiques iberoamerica-
nes (Buela-Casal, 2002, 2003).

En el cas concret de l’Educació Fí-
sica i l’Esport, les dades anteriors són 
pitjors encara, car de totes les revis-
tes (83 només d’esports, segons el 
catàleg Latindex) iberoamericanes 
d’Educació Física i l’Esport no n’hi ha 
cap d’inclosa a les bases de dades de 
l’ISI i, per tant, no tenen factor d’im-
pacte “segons l’ISI’” Tanmateix, l’ús 
del factor d’impacte com a indica-
dor de qualitat de les revistes cien-
tífiques es troba cada vegada més 
estès i generalitzat a Espanya, i tal 
vegada per aquest motiu cada cop 
sigui més ampli el debat en relació 
al fet de si el factor d’impacte i altres 
índexs bibliomètrics són indicadors 
de qualitat i producció científica 
(Buela-Casal 2002, 2003; Echeburúa, 
2002; Garfield, 2001, 2003; Pelecha-
no, 2002). 

Encara que les bases de dades 
nord-americanes tenen un àmbit 
d’aplicació universal, a causa de la 
seva vocació internacional i mul-
tidisciplinària, presenten alguns 
biaixos temàtics, geogràfics i lin-
güístics que han de ser tinguts en 
compte quan es facin servir amb 
finalitats avaluadores. En primer 
lloc, les bases de dades de l’ISI te-
nen un biaix a favor de la ciència 
bàsica, en general, i cap a discipli-
nes com la Física, Química, Mate-
màtiques, Biologia, Farmacologia 
i Ciències Mèdiques, en particular, 
que es troben àmpliament co-
bertes en detriment de les àrees 

aplicades i tecnològiques i de les 
ciències socials i humanes, que s’hi 
troben infrarepresentades (Delga-
do et al., 2005).

Si hi afegim el fet que els hàbits de 
publicació i de consum d’informació 
dels científics espanyols de cièn-
cies socials tenen un perfil singular, 
on prevalen els canals de comuni-
cació nacionals, diverses administra-
cions i centres autonòmics i estatals 
d’avaluació entenen la necessitat de 
crear un índex d’impacte espanyol. 
Pràcticament la totalitat dels inves-
tigadors espanyols de les ciències 
socials publiquen habitualment els 
seus treballs en revistes espanyoles, 
mentre que hi ha un nombre escàs 
d’autors que publiquen en revistes 
estrangeres. 

Finalment, convé recordar la prò-
pia idiosincràsia de la investigació 
en Ciències Socials. En línies gene-
rals, els treballs originats en l’àmbit 
de les Ciències Socials atreuen fona-
mentalment l’atenció dels entorns 
on es produeixen els descobriments. 
La seva destinació és el consum de 
les comunitats científiques nacio-
nals, perquè és una investigació 
molt influïda per les peculiaritats 
socioculturals, on preval allò que és 
contextual, hi predominen els pro-
blemes de caire local i s’adopta una 
orientació aplicada (Delgado et al., 
2005).

Encara que en aquest treball es 
parla de l’avaluació de la qualitat 
(revistes objecte d’anàlisi), volem 
deixar clar que els paràmetres uti-
litzats en aquesta investigació, no 
han de ser interpretats com a in-
dicadors de qualitat, sinó com a 
indicadors descriptius que ajuden 
a conèixer millor i a comparar les 
revistes analitzades. 

L’objectiu del nostre treball és fer 
una anàlisi comparativa d’aquestes 
revistes en funció de diferents ín-

dexs aportats per diferents bases de 
dades reconegudes per la comuni-
tat científica espanyola. 

mètode
unitat d’anàlisi

Per a la nostra investigació hem 
decidit d’utilitzar, com a unitat 
d’anàlisi les revistes de l’àmbit 
de l’Educació física i l’Esport edi-
tades en castellà i que apareixen 
al catàleg Latindex (http://www.
latindex.unam.mx) i als llistats de 
l’ISOC (http://bddoc.csic.es:8080/
index.jsp), IN-RECS (http://ec3.
ugr.es/in-recs) i CARHUS (http://
www10.gencat.net/dursi/ca/re/
aval_rec_sist_pc05.htm); les revis-
tes que complien aquest requisit 
van ser: Apunts. Educación Física y  
Deportes, Psicología del  Deporte, 
Tándem Didáctica de la Educación 
Física.

materials
Les revistes utilitzades per a l’anà-

lisi van ser:

•   Apunts. Educación Física y De-
portes (ISSN: 1577-4015), funda-
da en 1985 i editada per la Ge-
neralitat de Catalunya, Institut 
Nacional d’Educació Física de 
Catalunya, accepta treballs de 
qualsevol camp i metodologia 
de l’educació física i l’esport. 
Edita quatre números l’any i pu-
blica en idioma castellà.

•   Revista de Psicología del Deporte 
(ISSN: 1132-239X), fundada en 
1992 i editada per la Federació 
Espanyola d’Assoc. de Psicologia 
de l’Esport. És una revista d’àm-
bit general, accepta treballs de 
qualsevol camp i metodologia 
de la Psicologia Esportiva. Edita 
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dos números l’any i publica en 
idioma castellà.

•   Revista Tándem. Didáctica 
de la Educación Física (ISSN: 
1577-0834), fundada el 2000 i 
editada per l’Editorial Grao. És 
una revista d’àmbit general, 
accepta treballs de qualsevol 
camp relacionats amb la me-
todologia de l’Educació Física. 
Edita tres números l’any (varia-
ble) i publica en idioma cas-
tellà.

Per a l’estudi bibliomètric de les 
tres revistes, l’anàlisi comparativa 
va ser realitzada a partir de la infor-
mació proporcionada per ISOC, IN-
RECS, CARHUS (últimes dades pu-
blicades). S’utilitzen algunes dades 
dels índexs proposats per l’IN-RECS: 
total citacions nacionals, citacions 
internacionals, treballs publicats i 
factor d’impacte; i per ISOC, IN-RECS, 
CARHUS la valoració de la revista. 

Cadascun d’aquests índexs es des-
criu breument a l’hora de comentar-
ne els resultats.

Procediment

Aquest treball és un estudi des-
criptiu mitjançant anàlisi de do-
cuments. Per tal de realitzar les 
diferents anàlisis bibliomètriques 
es van demanar les dades de les 
tres revistes incloses en les se-
güents bases de dades Latindex, 
ISOC, IN-RECS, CARHUS per al pe-
ríode de temps objecte de l’anàlisi 
2001-2005. 

Resultats 

Citacions per any

Es refereix al nombre total de 
vegades, en un any, que una revis-
ta va ser citada en altres revistes. 
(Taula 1)

La revista Apunts rep més cita cions 
que les altres dues conjuntament, 
no obstant això, aquest índex es tro-
ba determinat en part pel nombre 
d’articles que publica una revista en 
un any, i en el cas d’aquestes revis-
tes, la que rep més citacions també 
és la que ha publicat més articles; 
no s’esdevé el mateix amb la revis-
ta Tándem, que publica una gran 
quantitat de treballs, però que rep 
molt poques citacions. En canvi, la 
Revista de Psicología del Deporte rep 
nombroses citacions, si tenim en 
compte el nombre de treballs publi-
cats.  (Taula 2)

Factor d’impacte

Sens dubte és l’índex més utilitzat 
per avaluar i classificar les revistes 
científiques en funció de les cita-
cions que reben; tanmateix, cal tenir 
en compte el factor d’impacte de la 
revista en què se citen els articles, i 
aquesta és la principal limitació que 
presenta aquest índex.

El factor d’impacte es calcula di-
vidint el nombre total (compilat) de 
citacions que reben en un any els ar-
ticles publicats en una revista en els 
dos anys anteriors, entre el nombre 
d’articles publicats en aquesta revis-
ta en aquells dos anys.

Segons el factor d’impacte de les 
revistes Apunts i Psicología del De-
porte, aquest és considerablement 
superior al de Tándem, cosa que 
indica que els articles publicats en 
aquestes revistes reben més cita-
cions que els articles publicats a 
Tándem. I això no és una cosa ca-
sual, perquè les revistes Apunts i 
Psicología del Deporte no solament 
tenen un factor d’impacte supe-
rior, sinó que durant els anys previs 
mantenen una evolució força regu-
lar (molt més la revista Apunts), a 
diferència de Tándem, que és molt 

Citacions 2001 2002 2003 2004 2005 Total

Apunts. Educación Física y Deportes 35 23 41 52 38 189

Revista de Psicología del Deporte 22 11 34 24 22 113

Revista Tándem * 1 3 1 2 7

* Sense dades de producció

5 
Taula 1 
Elaboració pròpia a partir d’IN-RECS (http://ec3.ugr.es/in-recs) 

Total de treballs publicats 2001 2002 2003 2004 2005 Total

Apunts. Educación Física y Deportes 32 34 42 47 37 192

Revista de Psicología del Deporte 22 15 12 12 15 76

Revista Tándem 34 35 39 21 25 154

5 
Taula 2 
Elaboració pròpia a partir d’IN-RECS (http://ec3.ugr.es/in-recs) 
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més irregular. A la taula 3 es pot 
observar l’evolució del factor d’im-
pacte de les tres revistes durant els 
últims cinc anys.

Revistes internacionals 
on van ser citades 

La taula 4 es refereix al nombre 
de citacions en revistes amb factor 
d’impacte internacional (ISI) on va 
ser citada una revista durant els 
anys 2001-2005. A la taula 5 es pre-
senten les revistes ‘citadores’ amb 

el seu factor d’impacte interna-
cional. 

Revistes on són citades amb el factor 
d’impacte (FI) internacional (IsI) 

Només hi ha dues revistes, de les 
analitzades, que apareixen citades 
per revistes internacionals amb fac-
tor d’impacte (ISI); cal assenyalar el 
mèrit d’aquestes dues revistes que, 
tot i no tenir impacte internacional, 
són citades per revistes amb factor 
d’impacte (ISI) considerable en la 

seva àrea. En aquest cas, interna-
cionalment Psicología del Deporte és 
més citada que no pas Apunts. 

valoració de les revistes 

Es refereix a la valoració global 
que realitzen les fonts d’informació 
de cada una de les revistes. 

CSIC, Consell Superior d’Investiga-
cions Científiques. Les bases de da-
des bibliogràfiques ISOC contenen 
la producció científica publicada a 
Espanya des dels anys 70. Recullen 

Factor d’impacte 2001 2002 2003 2004 2005

Apunts. Educación Física y Deportes 0,081 0,090 0,090 0,118 0,089

Revista de Psicología del Deporte 0,129 0,000 0,270 0,037 0,166

Revista Tándem * 0,023 0,014 0,000 0,016

* Sense dades de producció

5 
Taula 3 
Elaboració pròpia a partir d’IN-RECS (http://ec3.ugr.es/in-recs).

Nombre de revistes internacionals 
on són citades

Apunts. 
Educación Física y Deportes

13

Revista de Psicología 
del Deporte

23

Revista Tándem 0

5 
Taula 4 
Elaboració pròpia a partir d’IN-RECS (http://
ec3.ugr.es/in-recs).

Revistes on se cita Apunts NC* FI
Revistes on se cita 

Psicología del Deporte
NC* FI

British journal of sports medicine 2 1,855 International journal of 
Psychophysiology

2 2,584

journal of Applied sport Psychology 1 0,906 Archives of Physical medicine and 
Rehabilitation

1 1,734

journal of sports medicine and 
Physical Fitness

1 0,856 journal of Applied sport Psychology 1 0,906

Psicothema 3 0,874 journal of Psychophysiology 1 0,968

Archivos latinoamericanos de 
nutrición

3 0,191 Psicothema 11 0,874  

Biology of sport 3 0,051 Perceptual and motor skills 4 0,363

Revista latinoamericana de 
Psicología

2 0,096

* NC: Nombre de citacions.

5 
Taula 5 
Elaboració pròpia a partir d’IN-RECS (http://ec3.ugr.es/in-recs).
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fonamentalment articles de revistes 
científiques i de forma selectiva ac-
tes de congressos, sèries, compila-
cions, informes i monografies.

Com es pot observar (Taula 6), 
l’ISOC considera la revista Apunts de 
categoria A, de qualitat molt alta; no 
passa el mateix amb Psicología del 
Deporte, que no té realitzada la valo-
ració, i amb Tándem, que és conside-
rada de qualitat Normal, categoria C. 

L’IN-RECS (Índex d’impacte de les 
Revistes Espanyoles de Ciències So-
cials) és un índex bibliomètric que 
ofereix informació estadística a par-
tir del recompte de les citacions bi-
bliogràfiques, per tal de determinar 
la rellevància, influència i impacte 
científic de les revistes espanyoles 
de ciències socials, dels autors que 
hi publiquen i de les institucions a 
què aquests s’adscriuen. També per-
met de conèixer de forma individua-
litzada les citacions bibliogràfiques 

que reben els treballs publicats en 
revistes científiques espanyoles, 
amb la qual cosa és possible de sa-
ber l’impacte real que han tingut en 
la comunitat científica a què es diri-
geixen. 

A la taula 7 s’observa una clara 
diferència entre les revistes; Apunts 
és la més ben situada, en la posició 
12 d’una població aproximada de 
100 revistes (cada any varia la po-
blació de revistes). Psicología del 
Deporte i Tándem apareixen en les 
posicions 15 i 43, respectivament. 

Proposta de llistes de revistes 
en humanitats i ciències socials: 
 CARHUS (Taula 8). Són llistes de re-
vistes d’humanitats i ciències socials, 
elaborades per la Direcció General 
de Recerca (Departament d’Innova-
ció, Universitats i Empresa, Generali-
tat de Catalunya); són un instrument 
de suport per a l’avaluació de la in-
vestigació. 

En aquest cas, la valoració que es 
fa de la revista Apunts és inferior a la 
de Psicología del Deporte i Tándem, 
incloses en la categoria B. 

Discussió
En aquest article s’han analitzat 

diversos índexs bibliomètrics de tres 
revistes espanyoles de l’àmbit de 
l’educació física i es posa de mani-
fest que les revistes Apunts i Psico-
logía del Deporte tenen un impacte 
molt important en la comunitat 
 científica espanyola; probablement 
si l’idioma en què es publiquen fos 
l’anglès, serien incloses en el Journal 
Citation Reports (JCR). 

Apunts rep més citacions que les 
altres dues revistes; no obstant això, 
aquest índex es troba determinat, 
en part, pel nombre d’articles que 
publica una revista en un any. En el 
cas d’aquestes revistes, la que rep 
més citacions és també la que més 
articles ha publicat (és important de 
recordar que la majoria de les revis-
tes amb factor d’impacte ISI publi-
quen més de 100 articles l’any). Tan-
mateix, no passa igual amb la revista 
Tándem, que publica una quantitat 
molt important de treballs i se’n ci-
ten molt pocs. 

Pel que fa a citacions rebudes 
de revistes internacionals amb ín-
dex d’impacte (ISI), es pot obser-
var una clara diferència a favor de 
la revista Psicología del Deporte: 
23 citacions internacionals. Apunts 
en rep 13, i la revista Tándem, cap. 
Cal ressaltar que les revistes on 
són citades es troben a la part mit-
jana alta del JCR, cosa que indica 
que són treballs de gran notorie-
tat i rellevància internacional (ve-
geu la taula 5). 

És important de recordar que no 
hi ha cap revista d’educació física o 
esports d’impacte internacional en 

4 
Taula 6 

Elaboració pròpia a 
partir d’ISOC (http://
bddoc.csic.es:8080/

index.jsp). 

Categoria

Apunts. Educación Física y Deportes A – Molt alta

Revista de Psicología del Deporte Sense dades

Revista Tándem C – Normal

Valoració

Apunts. Educación Física y Deportes C

Revista de Psicología del Deporte B

Revista Tándem B

4 
Taula 8 

Elaboració pròpia a 
partir de CARHUS 

(http://www10.
gencat.net).

2001-2005 Població aproximada 
de revistes d’àmbit educació: 100

Posició

Apunts. Educación Física y Deportes 12

Revista Tándem 43

2001-2005 Població aproximada 
de revistes d’àmbit psicologia: 90

Posició

Revista de Psicología del Deporte 15

4 
Taula 7 

Elaboració pròpia a partir de 
IN-RECS (http://ec3.ugr.es/

in-recs).
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llengua castellana; sí que n’hi ha en 
l’àmbit psicològic: Revista Latinoa-
mericana de Psicología, Revista Me-
xicana de Psicología, Revista Intera-
mericana de Psicología i Psicothema 
(moltes d’aquestes revistes són les 
�citadores� internacionals). 

D’altra banda, convé tenir present 
que la investigació en activitat física 
i esport és relativament recent a Es-
panya. Si fem una comparació amb 
altres disciplines (vegeu medicina) 
hi ha pocs investigadors espanyols 
que comptin amb publicacions in-
ternacionals d’impacte internacio-
nal, raó per la qual encara cal valorar 
millor les citacions internacionals. 

Els autors que publiquen a les re-
vistes internacionals on es troben 
les citacions són majoritàriament 
espanyols, per tant són aquests els 
que citen els articles de les revis-
tes espanyoles a revistes estrange-
res. Seria convenient comptar amb 
una major producció científica en 
l’àmbit de les Ciències de l’Esport. 
Buela-Casal (2002) fa un seguit de 
recomanacions per tal d’augmentar 
les citacions a nivell internacional: 
incrementar la difusió de la revista, 
incloure la revista al major nombre 
de bases de dades possible, publicar 
articles polèmics, publicar revisions, 
publicar en idioma anglès, publicar 
articles d’actualitat, publicar articles 
d’autors molt citats, facilitar els ar-
ticles per Internet, establir acords 
amb els mitjans de comunicació. 
Villamón et al. (2005) posen de ma-
nifest que la visibilitat de les revistes 
de ciències de l’activitat física i l’es-
port espanyoles és deficient, per la 
qual cosa cal millorar-ne la qualitat 
global. 

Els índexs d’impacte de les revis-
tes Apunts i Psicología del Deporte es 
troben compresos entre 0,08 i 0,27 i 
encara que els valors poden semblar 
baixos, cal tenir en compte que és 

difícil que els articles publicats en 
un any siguin referenciats el mateix 
any. Per això, la gran majoria de les 
revistes, de l’àmbit esportiu, incloses 
tant a l�IN-RECS com al JCR, tenen un 
valor de l’índex immediat inferior a 1 
i, per tant, estem davant de valors tí-
pics en aquest índex. D’altra banda, 
cal matisar que el factor d’impacte 
es calcula d’una base de dades bas-
tant reduïda, si la comparem amb la 
base de dades de l’ISI; això és molt 
important, perquè com més gran 
és el nombre de revistes incloses 
a la base de dades, més gran és la 
probabilitat de trobar-hi referències 
d’alguna.

Aquests valors es corresponen 
amb el lloc 12 del rànquing IN-RECS 
d’Educació (on hi ha 100 revistes, 
variable) a la revista Apunts; el lloc 
43 del rànquing per a la revista Tán-
dem. Com es pot apreciar, hi ha una 
diferència notable; la revista Apunts 
es troba al primer quart, mentre que 
la revista Tándem es troba al que fa 
quatre. La revista Psicología del De-
porte es troba al lloc 15 i també es 
troba a la part alta entre les revistes 
del seu àmbit de coneixement. 

En el cas de la proposta realitza-
da pel Consell Superior d’Investi-
gacions Científiques (ISOC), Apunts. 
Educación Física y Deportes rep la 
catalogació més alta A, mentre que 
Psicología del Deporte no té valora-
ció, i finalment, Tándem té una valo-
ració C (normals). 

Quant a la classificació propo-
sada per la Direcció General de 
Recerca, CARHUS, passa el contra-
ri: Psicología del Deporte i Tándem 
obtenen la categoria B, mentre que 
Apunts queda relegada a la catego-
ria C. Com es pot apreciar, la llista 
 CARHUS és l’única font consultada 
que no realitza una valoració de la 
revista Apunts similar a les altres 
fonts d’informació. 

Per això es pot suggerir la pos-
sibilitat de revisar la classificació 
esmentada; al nostre entendre, 
aquesta proposta presenta algunes 
contradiccions que es podrien corre-
gir. Fins i tot hi ha revistes de l’àmbit 
de l’educació física catalogades de C 
que es troben indexades a l’ISI, una 
cosa que resulta un xic paradoxal.

Els índexs bibliomètrics obtinguts 
al nostre treball posen de manifest 
que dues d’aquestes tres revistes te-
nen una qualitat excel·lent (Apunts i 
Psicología del Deporte); possiblement 
si es publiquessin  en anglès obtin-
drien índex d’impacte internacional. 

Finalment, si ens fixem en els re-
sultats de la revista Tándem obser-
vem que la majoria dels índexs són 
inferiors a les seves homòlogues, 
unes dades que atribuïm al fet que 
els continguts de la revista són molt 
més aplicats, i tenen en compte les 
necessitats practiques dels profes-
sionals de l’educació física. 

Conclusions
S’ha comprovat que hi ha nota-

bles diferències en el comporta-
ment de les tres revistes analitzades, 
tant en la quantitat de citacions a 
revistes nacionals i estrangeres, com 
en la quantitat de treballs publicats, 
l’índex d’impacte i la valoració glo-
bal de la revista. Així, es pot dir que 
cada una de les tres publicacions 
té un patró de comportament di-
ferent:

•   La revista Apunts és la que publica 
més nombre de treballs, la més ci-
tada a nivell nacional, la més ben 
valorada per l’ISOC, la més regu-
lar quant a l’índex d’impacte i la 
més ben situada pel rànquing IN-
RECS. 

•   La revista Psicología del Deporte, 
és la que més citacions rep de 
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revistes amb impacte interna-
cional, la que menys treballs pu-
blica i la que aconsegueix índexs 
d’impacte més alts, però més 
irregulars. Situada a la part alta 
del rànquing IN-RECS. 

•   La revista Tándem, és una revista 
que publica una gran quantitat 
de treballs; no obstant això, rep 
molt poques citacions, raó per la 
qual té un índex d’impacte molt 
baix. Es troba situada a la part 
baixa del rànquing IN-RECS. 

Aquest treball posa de manifest 
que les revistes Apunts i Psicología 
del Deporte tenen un impacte, en la 
comunitat científica espanyola, molt 
important i consolidat. El treball 
mostra que és primordial fer una re-
flexió sobre les revistes científiques 
espanyoles de l’àmbit de les ciències 
de l’esport i sobre el seu futur. 
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