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Característiques 
Base de dades que incorpora referències bibliogràfiques sobre medicina veterinària, ciències agropecuàries, 
ciències dels aliments, medi ambient, economia aplicada i ciències biològiques en general. Inclou la base de 
dades Global Health especialitzada en l’àmbit de la salut pública. Per altre costat incorpora una secció de 
Turisme. 
 
Cobertura cronològica: 1973 – 
Llengua de consulta: Anglès, Castellà i Portuguès (recomanem però l’ús de l’anglès) 
Text complet: Si, amb continguts propis i accés a les revistes electròniques disponibles a la xarxa UAB 
Accés: Xarxa UAB per adreça ip 
Usuaris consultant simultàniament: 4  
 

Opcions de consulta 
 
Hi ha tres opcions per cercar aquesta base de dades: Simple, Avançada i Tesaure 
 

 
 
 
 
(a) simple: permet fer una cerca utilitzant els termes del llenguatge natural com si estiguéssim al cercador 
de “Google”. El programa discrimina els termes no rellevants i combina els significatius a través de l’àlgebra 
booleana. Podem truncar els termes amb * per trobar derivats i plurals com: nutri* (nutrient, nutrients, 
nutrition ...) 
 
(b) avançada: permet fer la cerca pels diversos camps en que estan indexats els registres bibliogràfics 
(autor, títol de l’article, descriptor, abstract ...). També per l’any de publicació de l’article, la data 
d’incorporació a la base de dades, la llengua en que està escrit, el tipus de document (capítol de llibre, 
article de revista, ponència de congrés, tesi ...);  i si volem recuperar tots els resultats o només aquells que 
tinguin l’opció de la consulta del text complet de l’article incorporat. 
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(c) tesaure: permet fer la cerca a través d’un 
vocabulari controlat, i amb paraules relacionades i 
dins una jerarquia temàtica.  
 
Facilita i assegura la precisió de la cerca a l’utilitzar 
els descriptors de matèria que utilitza la base de 
dades per indexar els registres bibliogràfics.  

 
Entre d’altres possibilitats podrem utilitzar el 
“Result format” per trobar termes relacionats, 
específics o genèrics.  
 
Podrem cercar els termes a través d’una llista 
alfabètica o directament a la classificació 
temàtica determinada pel CAB.  
 
Un cop determinem el terme adequat, a través del 

simbol  l’inclourem a la casella de cerca 
“Search String” i presionarem l’opció “Send to 
CAB”. 
 
 
 
 

Presentació dels resultats 
 
 
Els resultats es presenten per 
rellevància temàtica però també 
podem escollir l’opció “most 
recent” per ordenar-los per ordre  
de publicació. Cada article inclou 
les dades principals i un petit 
abstract o resum.  
 
Si seleccionem “view abstract” 
podrem llegir el resum complet i 
trobarem els camps principals de 
l’article cercables a la base de 
dades: articles del/s mateixos 
autors, altres articles de la 
publicació, i l’accés a l’article a text 
complet quan sigui possible a 
través del DOI (Document Object 
Identifier) o de la URL 
corresponent. Des de la pantalla 
anterior també podrem accedir al 
text complet de l’article o conèixer 
si disposem de la revista en paper a través del Catàleg de les Biblioteques UAB 

www.uab.cat/biblioteques/cataleg pressionant l’opció . 
 
 

Perfeccionar els resultats de cerca 
 
Un com tinguem la certesa de que els termes utilitzats en la cerca són els correctes, existeixen algunes 
opcions que permeten concretar millor els nostres resultats o orientar-los cap a un punt de vista específic. 
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Specific Topic 
Selecciona per termes d’indexació controlada a la base de dades. 
És dD’utilitat per trobar les referències realment significatives 

Subject Category 
(CABICODES) 

Selecciona per codis conceptuals que permeten associar i ampliar 
la cerca d’un terme determinat am pocs resultats 

Year Publicaction Discrimina per any de publicació del/s article/s 
Source Title Discrimina pel titol de la font on la referència s’ha publicat 
Author Discrimina per autors personals, corporatius o noms d’editors 
Geographic 
Location 

Discrimina per termes utilitzats per classificar els registres des 
d’un punt de vista geogràfic de cada article 

Language Discrimina per la llengua original de l’article 

Full Text 
Limita els articles a les revistes amb text complet existents a la 
base de dades de CAB 

Your Subscriptions 
Limita als articles disponibles a text complet per bases de dades 
vigents a la UAB 

  

  

  

  

  

  

 

Diferents opcions per 
redefinir la cerca. 
Amb l’opció “more” 
trobarem més 
elements de cada 

criteri de selecció 
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Enregristrament dels resultats 
 
Els resultats obtinguts d'una cerca es poden imprimir, guardar (al disc dur de 
l'ordinador o a una memòria externa) o enviar per correu electrònic en format 
RIS (....) únicament amb la citació bibliogràfica, la citació + resum de l'article o 
tots els camps de les referències seleccionades. 
 
El sistema permet seleccionar tots els resultats de cop (en grups de 10 a 100 
registres) amb la opció “Select All” per seleccionar en grup o “None” per 
deseleccionar. També podrem seleccionar individualment cada referència que 
ens interessi clicant a la casella en blanc al principi de la cita. 
  
Per gestionar les referències de forma personalitzada podeu utilitzar un 
programa de gestió de referències bibliogràfiques disponible per tots els usuaris 
de la UAB: Mendeley. Recomanem l’assistència a una sessió de formació que 
us ofereix la biblioteca setmanalment. Podeu consultar el calendari de les 
formacions www.uab.cat/biblioteques/cursos 
 
També podem intentar trobar més bibliografia a través de l’opció “Related 
Litetature” fent una cerca a la plataforma “Google Scholar” o directament a 
“Google” i també incloure’ls en alguna eina Web 2.0 com Del-ici-ous o Citeulike. 
 
 

Gestió personalitzada de les cerques 
 
Per poder gestionar les vostres cerques, guardar-les modificar-les o revisar els 
resultats periòdicament, cal que accediu a la base de dades a través de la 
plataforma Trobador+ www.uab.cat/biblioteques/trobador, un programa que us 
permet, mitjançant la identificació com usuaris de la UAB (NIU + Contrassenya) poder fer cerques 
simultànies a diverses bases de dades, i gestionar els vostres resultats. Consulteu la Guia de Trobador+ 
ddd.uab.cat/record/30197 o assistiu a les sessions de formació porgramades. 
 
 

Material de suport en línia (anglès) 
 
 Video demostració d’una cerca amb CAB www.cabi.org/cabivideo/CD2LaunchVideo/CD2LaunchVideo.html 
 
       Guia Bàsica CAB www.cabi.org/Uploads/File/CABIDotOrg/User%20Guides/quickuserguide.pdf 
 

Guia cerca avançada CAB http://www.cabi.org/default.aspx?site=170&page=2042 
 
 
 

Biblioteca de Veterinària 
www.uab.cat/biblioteques/veterinaria 
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