
Curs: Eines i recursos documentals de suport a la docència i recerca. 
Formador: Carme Besson
IDES. Juliol 2011



Mètode científic
Marc teòric d’un treball

Cada investigació es fonamenta en investigacions anteriors iCada investigació es fonamenta en investigacions anteriors i          
aquesta és la manera en què s’avança en el coneixement

Revistes especialitzades

La recerca més recent la trobem en bona mida als articles deLa recerca més recent la trobem en bona mida als articles de 
revista i no tant als llibres
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Paper/digital
Avantatges de la informació digital

Paper/digital
g g

1. La informació digital (també la científica) va en augment
2 R ió d l i f ió2. Recuperació de la informació

Paper: consulta seqüencial 
Digital: consulta múltiple (d’índexs i/o text complet)Digital: consulta múltiple (d índexs i/o text complet)
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Què és Trobador?Què és Trobador?
És el portal d'accés als recursos digitals disponibles al 
Servei de Biblioteques de la UABServei de Biblioteques de la UAB

Què permet fer Trobador?Q p
a) Conèixer tots els recursos digitals d’una determinada 
matèria que hi ha a les biblioteques de la UAB

b) Cercar recursos digitals concrets
c) Cercar simultàniament  dintre de determinats recursos 
digitals i recuperar el text complet si està disponible
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Cerca digital
Base de 
dades Núm.1

g

Base de 
dades

Revistes
Núm. 2

R i t

Metacercador

Revistes

Pl f Llibres
(Trobador) Plataformes 

llibres 
digitals

Llibres

Llibresg Llibres

Tesis
Repositoris 
de tesis

Tesis

Tesis
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Quins recursos hi ha a Trobador? 
a)Suport: recursos digitals en línia

b) Tipologia: revistes, llibres, tesis, bases de dades, pàgines 
web…

c) Llengua: Predomini de l’anglès

d) Accés al document: text complet i referencials 

e) Procedència:
‐ Recursos subscrits per la UAB. També consten al catàleg
‐ Recursos gratuïts. No solen constar al catàleg
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Quins recursos hi ha a Trobador? 
f) Resultats d’una cerca:f) Resultats d una cerca:

‐Metacercables: donen els resultats dintre de 
trobador i si hi ha text complettrobador i si hi ha text complet 
el podem veure 

Buscables i enllaçables: A Trobador veiem el‐ Buscables i enllaçables: A Trobador veiem el 
núm. de resultats, però aquests 

i lit l à i d les visualitzen a la pàgina del recurs 
‐ Enllaços: S’han de consultar a la seva web

Trobador. Juliol 2011        7



C ’ d i T b d ?Com s’accedeix a Trobador? 

Des de la web del Servei de Biblioteques 

http://www.uab.cat/bib

O directament des de http://www.uab.cat/bib/trobador
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Com s’accedeix a Trobador? (II)( )
4 variables per 

accedir a 
A través de IP UAB o 

XPV
Altres accesos

TROBADOR
XPV

Accés a TOTS els  Accés als recursos gratuïts 
Amb NIU UAB recursos i a

“El meu portal”

g
i metacercables i 
a “El meu portal”

Com a 
Accés a TOTS els 

recursos.
Accés als recursos gratuïts
Sense accés a “El meu

convidat Sense accés a “El meu 
portal”(només cistella)

Sense accés a  El meu 
portal” (només cistella)
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Cerca ràpida    •Cerca simultània alsCerca simultània als 
recursos més importants 
de l’àmbit

Àmbit a mida 
definit a través de 

•Per a usuaris amb poc 
coneixement dels recursos 
del seu àmbit d’estudi

“El Meu portal”
del seu àmbit d estudi

Grans àmbits de 
coneixement 
definits amb 
recursos 
metacercables (imetacercables  (i 
buscables‐
enllaçables) 
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Resultats Criteris 
d’ordenació: 

Formats de presentació

rànquing de 
rellevància, autor, 

Formats de presentació ...

Veure opcionsVeure opcions 
al text 
complertp

Afegir registres a la Cistella g g
de “El Meu Portal”

Trobador. Juliol 2011        11

Des de dintre del registre podem enviar‐
lo per correu‐e o al disc dur 



Buscar recurs‐e •Tot tipus de recursos:Buscar recurs e Tot tipus de recursos: 
metacercables, 
buscables‐enllaçables i 
gratuïtsgratuïts
•Recursos de la UAB i 
altres externs: catàlegs, 

l l à ipassarel∙les temàtiques, 
...
•Permet trobar: portals 

Cerca per títol

de revistes electròniques 
i llibres electrònics, bases 
de dades i recursos web. 
NO permet cercar 
articles de revista, ni 
revistes, ni llibresrevistes, ni llibres 
electrònics
•Recomanació: si la cerca 
es vol fer en un únic

Cerca per matèria Cerca per tipus de
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es vol fer en un únic 
recurs fer‐la des del propi 
recurs.

Cerca per tipus de 
document



Cerca revista e (I)Cerca revista‐e (I)

•Revistes digitals 
subscrites UAB + 

i d’ érevistes d’accés 
obert
•Cerca per títolCerca per títol, 
matèria, editor i 
ISSN
•No es pot cercar al 
contingut de la 

irevista
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C i t (II)Cerca revista‐e (II) 

Revistes‐e: només són a 
Trobador

Revistes‐e que són a Trobador
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Revistes e que són a Trobador 
i al catàleg



MetacercaMetacerca

Grups de recursos: Recursos cerca ràpida

Matèries: Recursos per matèriesMatèries: Recursos per matèries 
i submatèries

Buscar: Recursos a mida
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Problemes de la metacerca
Bases de dades 

Problemes de la metacerca

no metacercables

C dCerca menys acurada 
A més informació i més 
heterogènia (diferents bases 
d d d b dif ide dades amb diferents revistes 
de diferents editors) el volum dels 
resultats augmenta i la 

b
Documents rellevants

pertinença baixa.  recuperats
Documents recuperats Documentsrellevants
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El meu portal Cal estar registratp g

Historial: Per visualitzar les cerques guardades i crear alertes 

Preferències: Per 
definir la visualització 

Per accedir als registres, recursos i revistes‐e guardats 

dels resultats

g g

Registres seleccionats: per enviar en bloc al 
correu electrònic al disc dur o refworks
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correu electrònic, al disc dur o refworks



Gràcies!Gràcies!
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Carme.besson@uab.cat


