
 

 

 

Editar el perfil d’ORCID  
 

PERFIL I BIOGRAFIA 

 

1. Introduir i/o editar dades: 

Cliqueu a la icona d’edició (llapis) al costat de cada element per afegir o editar la 
informació. També podreu controlar els paràmetres de visibilitat. 

 

 



Columna esquerra:  

 

○ El nom (First name) i cognoms/s (Last name) que useu. El nom publicat 
(Published Name) és el nom que preferiu que aparegui quan s'acredita la 
vostra autoria i és el nom que apareixerà a la part superior del vostre registre 
ORCID. 

 

 

○ Altres noms (Also known as): noms addicionals amb els quals també se us 
coneix (noms abreujats, variants amb noms intermedis, etc.) Es poden afegir 
tants com calgui (clicant al botó +), però cadascun d’ells en una casella com a 
un sol element. Es pot canviar l’ordre de visualització amb les fletxes laterals i 
establir la visibilitat de cada nom. 

 

 

 
  



○ País o regió on desenvolupem o enfoquem la nostra activitat de recerca: es pot 
posar més d’un lloc. 

○ Paraules clau: etiquetes descriptives dels nostres interessos i àmbits 
d’investigació. Se’n poden entrar tantes com vulguem. Tingueu present que 
són camps cercables dins la base de dades de registres d’ORCID.  

○ Enllaços als nostres perfils d’investigador, webs personals, 
departamentals, etc.: Introduïm el text descriptiu dels webs/perfils (millor que 
sigui breu) i la URL dels enllaços. Se’n poden posar tants com vulguem. Es 
poden reordenar i establir-ne la visibilitat. 

○ Correu electrònic: a la configuració compte es poden afegir i actualitzar les 
adreces de correu-e. Es recomana que se n’incloguin almenys dues (per 
exemple l’adreça institucional i una de personal. Es poden indicar adreces 
actuals i passades i establir-ne la visibilitat. 

 

 

 

○ Altres identificadors personals i ID de recerca: aquests s’incorporen 
automàticament quan lliguem ORCID amb aquests sistemes o amb altres 
serveis que hi estan connectats (p. ex. ScopusID o ResearcherID). 

 

Camp superior de la columna central:  

○ Dades biogràfiques: Text breu sobre l‘investigador, els seus interessos i la 
carrera investigadora. 

  


