
 
 

Cercar vídeos i DVD 
Al catàleg de les biblioteques de la UAB  (www.uab.cat/biblioteques/cataleg) trobareu tot tipus de documents 
en qualsevol format.  
Un vídeo o DVD es pot cercar de forma similar a un llibre, per exemple per títol, autor, matèria, etc. El nostre 
catàleg permet limitar la  cerca a determinat tipus de materials com vídeos i DVD.  
Recordeu que al catàleg no cal usar majúscules, accents, ni altres signes de puntuació.  

Limitar la cerca a  vídeos i DVD 
Podeu limitar per format, recuperant només vídeos i DVD. Això és de gran utilitat en un catàleg format per 
tot tipus de documents, però on la majoria són llibres. Teniu dues possibilitats: 

Limitar en el moment de fer la cerca 
Aquesta opció està disponible només a la cerca per paraula (heu de prémer sobre l’enllaç Limitadors) i a la 
cerca avançada.  
Un cop desplegats els limitadors a la casella Tipus de material premeu l’opció “Vídeo, DVD”. Escriviu la 
vostra cerca i premeu Cerca a UAB. Per exemple, si cerqueu vídeos i/o DVD de l’opera Don Giovanni de 
Mozart: 
 

 
 
 

Limitar després de fer la cerca 
Un cop feta una cerca (per títol, autor, matèria, col·lecció, gènere/forma o topogràfic) podeu limitar per 
format a la pantalla  de resultats. Per fer això premeu sobre la icona   que trobareu a la part 
superior de la pantalla. Se us obrirà una nova pantalla on a la casella Tipus de material podeu limitar el 
resultat de la vostra cerca a vídeos i DVD.  
Per exemple si cerqueu documents sobre animals salvatges feu una cerca per matèria: 
 

 
 
 
Un cop a la pàgina de resultats premeu la icona . A la casella Tipus de material premeu sobre 
l’opció DVD i torneu a prémer Cerca a UAB: 

http://www.uab.cat/biblioteques/cataleg�


Cercar vídeos i DVD 
 

 

 
 
 

Cerca per matèria 
La gran majoria de les pel·lícules cinematogràfiques no tenen matèria assignada. Per a més informació 
podeu consultar la guia Biblioteca de Ciències Socials, com cercar pel·lícules cinematogràfiques i sèries 
televisives per matèria. 
Podeu cercar per matèria altre tipus de vídeos i DVD: documentals, programes de televisió, etc. i limitar per 
format des de la pantalla de resultats.  
Per exemple, si voleu vídeos i/o DVD sobre els Jocs olímpics feu una cerca per matèria: 
 

 
 

 Un cop a la pàgina de resultats premeu la icona . A la casella Tipus de material premeu sobre 
l’opció DVD i torneu a prémer Cercar: 
 

 
  
Una persona o institució també pot ser cercat per matèria. Per exemple si cerqueu DVD sobre Obama: 
 

 
 
Un cop a la pàgina de resultats premeu la icona  i limiteu per Tipus de material (vegeu 
l’apartat Limitar la cerca a vídeos i DVD). 
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Recordeu que les matèries sempre estan en català; si no obteniu resultat d’una cerca per matèria, 
desconeixeu les matèries usades al catàleg o voleu combinar diferents termes, feu una Cerca avançada. 

Cerca per títol 
Restringiu per format sempre que cerqueu un vídeo o un DVD amb un títol molt comú. Per exemple si 
cerqueu la pel·lícula Mediterraneo en DVD: 
 

 
 
Un cop a la pàgina de resultats premeu la icona  i limiteu per Tipus de material (vegeu 
l’apartat Limitar la cerca a vídeos i DVD). 
Podeu cercar per títol original o pel títol en castellà, indistintament. Recordeu que a la cerca per títol heu 
d’ometre sempre l’article inicial. 
Si no recordeu la primera paraula del títol, podeu fer una Cerca avançada introduint les paraules que 
sapigueu. Per exemple: 
 

 
  
Aquesta cerca recuperaria pel·lícules com Brokeback Mountain i Cold Mountain, entre d’altres. 

Cerca per autor 
Podeu fer una cerca per autor quan sapigueu el nom del director d’una pel·lícula, sèrie, documental, etc. En 
el cas de pel·lícules cinematogràfiques també podeu cercar pel productor, guionista, compositor de la banda 
sonora i intèrprets principals.  
Recordeu que per cercar per autor heu d’introduir (en aquest ordre) els cognoms i nom de l’autor cercat. Si 
no els sabeu o no obteniu resultats, feu una Cerca avançada. Per exemple, podeu fer una cerca simple per 
autor per martin patino basilio o una cerca avançada per patino.   
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Cerca avançada 
És la cerca adient si voleu combinar paraules de diferents camps (per exemple d’autor i de títol) o no sabeu 
part del nom de l’autor o el títol sencer. Al següent exemple el catàleg us recuperarà la pel·lícula Blue velvet 
de David Lynch a partir de la segona paraula del títol i el nom del director: 
 

 
  

Limitar la cerca a pel·lícules cinematogràfiques, sèries televisives, programes de televisió i  
documentals 
Aneu a la Cerca avançada. Al primer desplegable escolliu Títol i introduïu una de les següents cerques: 
“pellicula cinematografica” (recordeu que la ela geminada s’ha d’escriure sense punt), “serie televisiva”, 
“programa televisio” o “documental”. En el següent quadre de cerca escolliu l’opció adient i escriviu els 
termes de cerca. Finalment a l’apartat Tipus de material premeu "Vídeo, DVD”. 
Per exemple, si voleu programes de televisió sobre dones: 
 

 
 
Si voleu limitar la cerca a programes de televisió o documentals, recordeu que hi ha documentals que són 
alhora programes de televisió. Si voleu estar segurs de recuperar tots els documents pertinents feu dues 
cerques. 

Cerca per col·lecció 
Si cerqueu vídeos o DVD d’una col·lecció amb un nom molt comú us serà útil limitar per format. Feu la cerca 
des de la pantalla de col·lecció i un cop a la pàgina de resultats premeu la icona  i limiteu per 
Tipus de material (vegeu l’apartat Limitar la cerca a vídeos i DVD). Per exemple si cerqueu “natura”:  
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Cercar pel·lícules cinematogràfiques per gènere 
Aquesta opció permet buscar pel·lícules cinematogràfiques per gènere (comèdies, drames, documentals, 
cinema independent, adaptacions, curtmetratges, dibuixos animats, etc). A la pantalla de cerca per 
Gènere/Forma escriviu el gènere que cerqueu, per exemple “terror” o “documentals”.  
 

 
 
El resultat de la vostra cerca serà un llistat on el gènere escollit estarà acompanyat del país productor de la 
pel·lícula original. Per exemple “Documentals-Espanya”. 
 

Cercar espots publicitaris 
Per matèria 
La matèria general és publicitat i compta amb una sèrie de subdivisions. Podeu fer una cerca simple per 
matèria. Per exemple: 

 
 
Un cop a la pàgina de resultats heu de prémer la icona   i limitar per Tipus de material (vegeu 
l’apartat Limitar la cerca a vídeos i DVD). 
Si no obteniu resultats o desconeixeu les matèries usades al catàleg podeu fer una Cerca avançada. Al 
primer desplegable seleccioneu Matèria i escriviu “publicitat”. Al segon desplegable escriviu la paraula 
cercada, per exemple “moda”. Finalment restringiu per Tipus de material: 
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Per productes, marques o models 
Feu una Cerca avançada. Al primer quadre seleccioneu Matèria i escriviu “publicitat”. A la segona filera 
escriviu el producte, marca o model concret que cerqueu. Finalment restringiu per Tipus de material: 
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