
Cerca i gestió de la informació: 

les principals fonts d’informació en 

Humanitats
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Les primeres preguntes 
quan comencem una cerca

• Abast cronològic i geogràfic?

• Llengua dels documents?

• Fonts primàries (text complet, dades

factuals…) o secundàries (bibliografies,

directoris…)?

• Tipus de documents (articles de revista, tesis,

llibres, working papers...)
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Perquè buscar a la biblioteca si 
tenim Google?

• La cerca en una base de dades especialitzada pot

estalviar temps en la selecció dels documents (evita

el soroll documental)

• Autoria fàcilment identificable (fiabilitat)

• Fàcil connexió al text complet subscrit per la

biblioteca

• Qualitat dels resultats (documents especialitzats,

acadèmics…)
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Google

• Google Scholar: bon punt de partida que

proporciona una visió general. En una única

cerca es recuperen articles de revistes‐e,

capítols de llibres i materials de repositoris

institucionals.

• Google Books: vista prèvia de milions de

llibres publicats arreu del món.
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Elaboració d’una estratègia de cerca

• Identificar i definir la nostra necessitat d’informació

• Establir les fonts d’informació més pertinents

• Identificar els termes de cerca

o Establir relacions entre els termes

• Analitzar el grau de pertinència i exhaustivitat dels 

resultats
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Formular i definir la necessitat 
d’informació

Expresseu la matèria o tema en una frase concreta.

Determinar una o més frases curtes, clares i concises

(amb el que és just i precís)

o Inclouint criteris geogràfics, cronològics, de gènere, edat … 

o Observant si el resultat de la cerca ha de ser una dada 

concreta (factual) o el que ja s’ha escrit sobre un tema de 

forma exhaustiva o selectiva 

o Cercant el concepte central en una enciclopèdia o diccionari

especialitzat

o Organitzant la nostra idea en una o més preguntes 
7



Llenguatge natural o controlat
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Llenguatge lliure o natural: Termes que utilitzem quan parlem 

• Avantatge: facilita molt la cerca 

• Inconvenient: pot passar que obtinguem massa informació no pertinent. O que no 

recuperem informació pertinent

Si fem la nostra cerca utilitzant el llenguatge natural, haurem de tenir en compte: 

• Fer servir sinònims i paraules alternatives 

• Fer la cerca en diversos idiomes

• Fer servir el nivell d’especialització adequat

• Singulars i plurals - Sigles i noms desenvolupats 

Llenguatge controlat: Conjunt de paraules que un grup d'experts tria i recull en una 

llista per anomenar determinades matèries. 

És el llenguatge convencional que utilitzen els catàlegs, les bases de dades, etc. per 

organitzar els documents que contenen. 

• Avantatge: Permet obtenir resultats més precisos

• Inconvenient: Cal familiaritzar-se amb les seves peculiaritats per poder-lo aprofitar

al màxim

• Exemples: arbre de matèries (tesaurus) 



Identificar els conceptes clau

Tema: Història del moviment obrer a 
Catalunya

• Concepte 1: història

• Concepte 2: moviment obrer

• Concepte 3: Catalunya
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Elecció dels termes

Triar els termes que poden representar millor els
conceptes de la cerca (paraules clau) i destriar-los
de les paraules buides. Busqueu sinònims.

Concepte 1 Concepte 2 Concepte 3

història moviment obrer Catalunya

esdeveniment moviment social Països Catalans

crònica treballadors

classe obrera
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Combinació dels termes

Operadors booleans: Són elements que permeten 

combinar els termes de cerca per refinar i 

recuperar exactament tot allò que volem: 

o AND (i, y, &): recupera aquells documents que 

contenen tots dos termes.

o OR (+, O): recupera els documents que contenen

qualsevol dels termes.

o NOT (-): recupera els documents que contenen un

terme, però exclou tots els que contenen l’altre.
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Combinació dels termes

Operadors booleans: d’aquesta manera combinaríem 
sinònims amb OR i termes diferents amb AND.

Concepte 1 Concepte 2 Concepte 3

història moviment obrer Catalunya

esdeveniment moviment social Països catalans

crònica treballadors

classe obrera
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AND

OR

Així quedaria: (història OR esdeveniment OR crònica) AND (moviment 

obrer OR moviment social OR treballadors OR classe obrera) AND 

(Catalunya OR Països catalans)



Combinació dels termes

Operadors de proximitat: són elements que permeten 
combinar els termes de cerca segons la seva posició (que 
estiguin en un mateix camp, que estiguin situats a no més 

de dues paraules, que estiguin en un mateix paràgraf...):

o WITH: recupera aquells documents en els quals els dos
termes es troben en el mateix camp.

o ADJ: recupera els documents que tenen els dos termes,
separats pel nombre de termes indicats amb el número.

o NEAR: recupera els documents que contenen els dos
termes dins d’un mateix paràgraf o frase.

o “ ” : recupera la frase o paraules exactes que es troben
entre cometes .
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Ampliar la cerca

• Els truncaments i comodins són signes que

permeten cercar per l’arrel de la paraula o

substituir-ne lletres. Ens eviten haver d’especificar

les diferents variants o terminacions d’una paraula,

simplificant així l'estratègia de la cerca.

El més comuns són: *   !   ?   $   #
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Limitar la cerca

• La majoria de fonts d’informació ens  permeten filtrar 

els resultats segons una o diverses característiques, 

acotant així el que busquem i eliminant resultats 

innecessaris.

Alguns límits són: 

• Geogràfic o cultural (p.ex., només resultats d’àmbit català)

• Idiomàtic (p.ex., només resultats en català)

• Per camps (p.ex., efectuar la cerca només en el camp d’autor)

• Per format del document (p.ex., només articles de revista)
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Executar la cerca i avaluar els 
resultats

• Pertinència i exhaustivitat: Cal analitzar si és necessari 

reformular la nostra estratègia de cerca.

o Pertinència : els resultats obtinguts s’ajusten a les nostres necessitats 

d’informació, que ens són útils per al nostre treball.

o Exhaustivitat: recuperem tots els resultats referents a la nostra 

necessitat d'informació que hi ha a la font d'informació.

• Soroll i silenci

o Soroll: obtenció d’informació no rellevant per a la nostra recerca.

o Silenci: és la no obtenció d'informació rellevant per a la nostra cerca, que 

realment està continguda a la font d'informació.
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Reformular l'estratègia de cerca i... 
començar de nou

• Si els resultats que hem obtingut són

pobres...

• Si hem obtingut massa soroll

documental o massa silenci...

• I en tot cas, si creiem que podem

explotar més la font d'informació...
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Principals fonts d’informació

• Les fonts d’informació són aquells objectes o
subjectes que generen, contenen, subministren
o transfereixen informació.

• Podem distingir dos tipus de fonts d’informació:

o Fonts primàries: donen accés directe a la informació.
Exemples: llibres, revistes, diccionaris, enciclopèdies,
etc.

o Fonts secundàries: recopilen informació sobre les
fonts primàries, és a dir, són fonts de referència que
no ofereixen coneixements nous però que faciliten
l’accés a les fonts primàries. Exemples: catàlegs,
bases de dades, portals temàtics, etc.
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Catàlegs

• Són bases de dades d’una institució on es descriuen els

documents i s’informa d’on estan localitzats. Són útils per a saber

quins documents té la biblioteca i on es localitzen: llibres,

revistes, DVD, recursos electrònics, etc. Si el document és

electrònic permet accedir directament al recurs.

• No cal posar accents ni cal diferenciar entre majúscules i

minúscules.

Tipus

• D’una única institució. Exemple: Catàleg UAB.

• De diverses institucions. Exemple: Catàleg Col·lectiu Universitats de 

Catalunya: CCUC.
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El Catàleg UAB: http://cataleg.uab.cat

20

http://cataleg.uab.cat/


Podem cercar al Catàleg per:
Paraula clau Títol Autor        Matèria

21
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Cerca avançada

22
22



EXERCICI 1

• Com cercaries en el Catàleg de les Biblioteques

UAB documents sobre Historia de Catalunya,

escrits en català i que es trobin a la Biblioteca

d'Humanitats?

23



Trobador +

• Trobador+ és una interfície que us permet cercar i
trobar de forma ràpida articles de revista i altres
documents digitals cercant en una única base de dades
central. Podeu accedir al text complet si aquest és
disponible. També podeu fer la cerca directament a un
grup de recursos electrònics seleccionats segons l’àmbit
temàtic.

• Accés:

o Hi podeu accedir des de la web del SdB. Per tal de gaudir de
tots els recursos, eines i serveis disponibles, cal que us
identifiqueu amb el vostre NiU i paraula de pas.

o Si hi accediu des d'un ordinador de fora de la xarxa de la UAB,
cal que hi accediu a traves del servei ARE (Accés als Recursos
Electrònics ): https://login.are.uab.cat/
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https://login.are.uab.cat/


Cal iniciar una sessió com a usuari registrat.
Així podeu:

Guardar els resultats de les vostres
cerques
Guardar consultes
Configurar i actualitzar alertes
Subscriure-us a RSS
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Eines de personalització

Eines de navegació

Eines de cerca

Eines de suport
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Cerca simple
• Escriviu el terme o termes de consulta a la finestra de text i executeu 

la cerca amb el botó Cercar.

• Podeu combinar dos termes mitjançant operadors booleans (AND, 
OR, NOT), en majúscules. Per defecte, entre dos o més termes s'aplica 
l'operador AND (intersecció). Utilitzeu OR per buscar una de les 
paraules que heu escrit i NOT per excloure documents que continguin 
la paraula escrita. Podeu accedir a més opcions de cerca utilitzant la 
cerca avançada.

• Utilitzeu les "cometes" per cercar expressions literals.

• Utilitzeu * si només escriviu l'arrel de la paraula (ex/ cultur* = culture, 
cultura, cultural) o ? si voleu substituir una lletra (ex/ wom?n = 
woman, women).
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Cerca avançada

28

La cerca avançada té les 
opcions de la cerca simple i a 
més podem limitar per: 

•Data de publicació
•Tipus de material
•Idioma
•Període cronològic: data 
inici/data final



A l’hora de realitzar una cerca 
podeu utilitzar:

Operadors booleans en 
majúscules 

(AND, OR , NOT)
Per defecte, entre dos o més 

termes s’aplica AND.

“Cometes” per a cercar 
expressions literals.

Exemple: “International Monetary
Fund”

Parèntesis per a agrupar 
els termes de la consulta
Exemple: Shakespeare (tragedy

OR sonnet).

Caràcter comodí en una 
paraula:

* Per a substituir una lletra o 

més
Exemple: cultur*  Recuperarà culture, 

cultura, cultural.

? Per a substituir una sola lletra
Exemple: wom?n Recuperarà  woman, 

women.
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Botó de selecció dels recursos 
per a gestionar-los des d’El meu 
espai

2

1

3

Si obteniu un nombre molt alt o molt baix
de resultats podeu utilitzar les opcions de:
1: Ampliar a resultats sense text complet
2: Revistes d'avaluació d’experts
3: Limitar per facetes (autor, títol,
matèria…)
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Refinar els resultats: facetes



Resultats

Accés al recurs

Serveis adiccionals: exportar, PI…

Dades bibliogràfiques i resum

32
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El meu espai

Cal entrar com a usuari registrat.

Permet: 

 Guardar permanentment els resultats de 
les cerques 

 Gestionar els resultats seleccionats   

 Accedir a les consultes guardades i 
actualitzar/configurar alerta, subscriure 
RSS o eliminar-la

• Preferències: permet 
configurar les vostres 
preferències per a les sessions 
actuals i futures:  correu 
electrònic, idioma de la 
interfície i nombre de resultats 
que es visualitzen per pàgina.
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Les carpetes
• Els recursos / referències que heu seleccionat es guarden a la 

vostra cistella de l’espai personal.

• Per a gestionar-los, utilitzeu el menú de gestió de carpetes, que 

permet:

o Crear una nova carpeta

o Reanomenar

o Copiar i enganxar carpeta

o Eliminar carpeta
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Els registres

• Els registres de la cistella es poden 

passar a les noves carpetes que heu 

creat, per això cal que  utilitzeu les 

icones del menú de gestió dels resultats 

per:

o Retallar els registres seleccionats               

o Copiar els registres seleccionats

o Enganxar els registres seleccionats

o Eliminar els registres, i

o Enviar els registres per correu electrònic, 

imprimir-los o enviar-los a un gestor de 

referències bibliogràfiques
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EXERCICI 2: 

• Practiquem amb Trobador+

• Temps: 20 mn
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Cercar a Internet 

Cal tenir en compte que: A Internet hi ha molta informació poc fiable i  poc rigorosa  

i cal fer una lectura crítica de la informació trobada a Internet 

• Cercadors: eina de cerca consistent en una base de dades de pàgines web 
indexades automàticament, que permet a l’usuari fer consultes a partir d’una o 
més paraules que apareguin en els documents indexats. Són útils per trobar 
documents i llocs web, donen accés a informació actualitzada i recuperen una 
gran quantitat d’informació (això comporta perill d’infoxicació).

• Portals temàtics: són llocs web que tenen com a objectiu oferir a l’usuari, de 
manera fàcil i integrada, un conjunt de recursos i serveis d’una temàtica 
específica on la informació es manté actualitzada constantment. Experts en la 

matèria seleccionen els recursos.

Podeu consultar: 

o Recursos web seleccionats que trobareu en els blogs temàtics de la 

BHumanitats: http://blogs.uab.cat/bhumanitats/
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Bases de dades
• Conjunt d’informació descriptiva de documents que han 

estat preseleccionats. Informació controlada, 

emmagatzemada i sistematitzada per a facilitar-ne la 

recuperació.

o Proporcionen referències bibliogràfiques d’articles amb nom 

d’autor, títol de l’article, títol de la revista, volum i/o número, 

números de pàgina, data, resum de l’article, etc.

o Permeten l’accés al text complet de l’article si la universitat està 

subscrita a la publicació.

o Permeten saber què s’ha publicat sobre un tema.

o No informen sobre la localització ni la disponibilitat.
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Principals cercadors

• Google acadèmic: http://scholar.google.es/

• Microsoft Academic Search 

http://academic.research.microsoft.com/

• SearchEdu: http://www.searchedu.com/

• Q-Sensei Scholar: 

http://www.qsensei.com/products/scholar/

• Science Research: 

http://scienceresearch.com/scienceresearch
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Portals de sumaris

• Dialnet: http://dialnet.unirioja.es

• Ebscohost Toc Premier: 

http://search.ebscohost.com/login.a

sp?profile=web&defaultdb=tnh

• JournalTOCS:

http://www.journaltocs.ac.uk/index.

php
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Premsa digital
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El Quiosc: http://www.bib.uab.es/premsa/

http://www.bib.uab.es/premsa/


Web del Servei de Biblioteques
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• Blocs de la BHumanitats

• Netvibes de la BH: 

o Notícies als blocs de la BH

o Noves adquisicions de la 

Biblioteca d’Humanitats

o Cultura a la premsa

• Facebook i Twitter
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Xarxes socials

http://blogs.uab.cat/bhumanitats/
http://www.netvibes.com/bhumanitats#NOT%C3%8DCIES_A_BH_BLOGS
http://www.netvibes.com/bhumanitats#NOVES_ADQUISICIONS
http://www.netvibes.com/bhumanitats#CULTURA_A_LA_PREMSA


Repositoris digitals

• DDD: Dipòsit Digital de la UAB: http://ddd.uab.cat

• Recercat: Documents de Investig. Universitats 

Catalanes http://www.recercat.cat

• Raco: Revistes Catalanes d'accés obert 

http://www.raco.cat

• Digital CSIC: Documents d’investigació del CSIC: 

http://digital.csic.es

• Recolecta: cercador de buscador de repositoris científics 

espanyols:  http://buscador.recolecta.fecyt.es

• CORE: Agregador de repositoris a nivell mundial. 

http://core.ac.uk/search

• OPENAIRE: Repositori cooperatiu europeu de 

investigació: http://www.openaire.eu
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Bases de dades

La funció principal és identificar documents existents sobre un tema 

determinat. La base de dades informa sobre l’existència d’aquells documents 

independentment de la seva localització física (excepte en les bases de dades 

a text complet que dónen accés al document, normalment electrònic).

Les bases de dades solen comptar amb els següents elements que poden ser 

útils a l'hora de realitzar les consultes:

• Descriptors o paraules clau, Keywords

• Índex, Index Dictionary

• Tesaurus

• Documents d'ajuda, guies, demos...
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Tipologia

Trobem dos grups bàsics de bases de dades: 

• Bases de dades bibliogràfiques: ofereixen la referència 

bibliogràfica dels documents que contenen, és a dir: autor, títol, 

publicació, any.

• Bases de dades documentals: a més de les dades mínimes 

que ofereixen les  anteriors, també inclouen informació relativa 

al con tingut del document. En la majoria de casos ens trobem 

un resum o abstract, i depenent de la base de dades també el 

text complet. 

A més cal tenir en compte el tipus de documents que indexa, per 

exemple en una base de dades de tesis doctorals no trobarem 

articles de revista
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Accés

Per cercar les bases de dades que tenim a la 

UAB, podem consultar les a traves: 

• Trobador+

• També podeu cercar per títol al Catàleg de les 

biblioteques de la UAB
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Humanities Full Text
• Humanities Full Text: base de dades bibliogràfica que recull citacions d'articles 

apareguts en publicacions periòdiques especialitzades en humanitats. Accés a articles a 

text complet publicats a partir de gener de 1995.

49

http://cataleg.uab.cat/searchcat/t?SEARCH=Humanities Full Text


Web of Science: inclou Arts & Humanities 
Citation Index
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Scopus
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Altres  bases de dades

• ISOC - Humanidades y Ciencias Sociales (CSIC): base de dades

bibliogràfica amb més de 500.000 referències d'articles de revistes científiques

especialitzades en ciències socials i humanitats editades a Espanya.

• JSTOR: Repositori virtual de revistes impreses publicades per institucions

diverses, escanejades per a ser consultables en format d'imatge en pdf o tiff.

• Oxford Journals: revistes electròniques editades per l’Oxford University

Press.

• Francis: base de dades que cobreix les àrees clau de les humanitats i les

ciències socials amb resums d’articles, llibres i altres documents.

• Consulteu les bases de dades per matèries als blogs temàtics de la

BHumanitats: http://blogs.uab.cat/bhumanitats/
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http://cataleg.uab.cat/record=b1695596~S1cat
http://cataleg.uab.cat/record=b1575038~S1*cat
http://cataleg.uab.cat/search~S1*cat?/toxford+journals/toxford+journals/1,2,206,B/frameset&FF=toxford+journals&1,1,/indexsort=-
http://cataleg.uab.cat/searchcat/X?SEARCH=t:francis&SORT=D&m=w&m=u
http://blogs.uab.cat/bhumanitats/


Alertes

• Les alertes de cerques a les bases de dades us 

permeten guardar estratègies de cerca i rebre 

alertes automàtiques de nous resultats que 

coincideixen amb dita estratègia, tant per 

correu electrònic, com per RSS. Feu una cerca, 

guardeu l'estratègia i configureu l'alerta per 

rebre les novetats.
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Tesis
• Dissertations and Theses: Citacions de tesis i treballs de recerca d'àmbit 

internacional. http://search.proquest.com/pqdtglobal?accountid=15292

• TDX: Tesis doctorals llegides a Catalunya i altres comunitats consorciades a text 

complet Accés lliure http://www.tdx.cat

• Teseu :Referència bibliogràfica de tesis doctorals llegides en universitats espanyoles. 

http://www.educacion.gob.es/teseo/irGestionarConsulta.do;jsessionid=461A041AC80

1E24DE893EA8D16A7DEB4

• Redial (1980--). Tesis doctorals de temàtica llatinoamericana llegides en universitats 

europees. http://www.red-redial.net/tesis.php

• DART-Europe: Tesis universitàries europees a text complet. http://www.dart-

europe.eu/basic-search.php

Ajuda: Com trobar tesis: http://ddd.uab.cat/record/30118
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Citar les fonts consultades
• La citació bibliogràfica: Conjunt de convencions (dades,

puntuació, format...) usades per documentar les fonts

publicades (impreses o no) usades al nostre treball, descriu

i identifica els documents per a fer-los localitzables.

• És imprescindible citar les fonts consultades per tal de

reconèixer el treball del altres i per a documentar la recerca

realitzada.

• No citar les fonts es considera plagi.

• Un estil bibliogràfic és la normativa que indica com citar els

documents. Els més utilitzats són l’estil APA i MLA.
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http://www.apastyle.org/
http://www.mla.org/


CITACIÓ

• Nota bibliogràfica inclosa al 

cos del text

• Cal citar idees, teories, 

dades, xifres, gràfics, 

fotografies... que utilitzem 

al nostre treball de manera 

literal o 

parafrasejada/resumida

BIBLIOGRAFIA

• Informació bibliogràfica 
completa sobre un 
document o material 
utilitzat en el nostre treball
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Citar les fonts consultades

• A la web del Servei de Biblioteques de la UAB 
trobareu informació sobre citacions i bibliografia .

• Hi ha gestors bibliogràfics que permeten citar de 
manera automàtica la bibliografia:

o Mendeley

o Zotero

o EndNote
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http://www.uab.cat/servlet/Satellite/recursos-d-informacio/citacions-i-bibliografia-1326267851837.html
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http://endnote.com/
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El dret de cita

És la facultat que es dóna a qualsevol usuari per 
incorporar part d’una obra protegida en una de 
pròpia, de forma limitada, sense haver de 
demanar autorització a l’autor

Què és el 
dret de 
cita?

Quan 
puc 
fer ús 
del 
dret de 
cita?

Quan es compleixin aquestes condicions 
simultàniament:

• Amb finalitat docent o investigadora
• Amb finalitat d’il·lustrar explicacions (anàlisi, 

comentari o judici crític)
• De forma proporcionada (imatges senceres)
• Sobre imatges i textos ja divulgats
• Citant font i autor del document original
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El plagi

Què és el 
plagi?

Com 
evitar el 
plagi?

Citant qualsevol 
dada, imatge o text

Ocultar les fonts utilitzades i fer passar per 
nostres idees o fragments de text que s'han 
copiat d'altres treballs. 

• Per llei hem de 
respectar la 
paternitat

• Per justificar la 
teva pròpia recerca

Parafrasejant: Explicar amb 
les teves pròpies paraules el 
què ha dit una altra persona

Més informació: Citacions i bibliografia 

http://www.uab.cat/web/recursos-d-informacio/citacions-i-bibliografia-1326267851837.html


Accés des de casa

ARE: Accés als Recursos Electrònics

• Per a consultar els recursos electrònics subscrits 

per la Universitat des de fora del campus, cal que us 

identifiqueu amb les claus d'usuari de la UAB: ARE: 

https://login.are.uab.cat/login
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https://login.are.uab.cat/login
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Per a consultes i suggeriments,
contacteu amb les biblioteques

http://www.uab.cat/biblioteques/pregunta

Gràcies per la 
vostra atenció

http://www.uab.cat/bib/pregunta

