
1

Fonts d'informació en Polítiques i Sociologia

Curs 2021-2022



2

Continguts

❑ Estratègies de cerca d'informació: alguns conceptes

❑ Catàleg UAB: Cercador i eines

❑ Guies temàtiques

❑ Altres catàlegs

❑ Bases de dades

❑ Tesis doctorals i repositoris digitals

❑ Eines i recursos d'interès



3

Estratègia de cerca d'informació: 
alguns conceptes
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Un cop definit el tema del vostre treball

acadèmic, us recomenem seguir els

següents passos per documentar-vos sobre 

el tema escollit:

✓ Elaborar una estratègia de cerca.

✓ Analitzar els resultats obtinguts.

✓ Reformular la vostra estratègia si fos

necessari.
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Elaboració d'una estratègia de cerca

✓ Buscar sinònims i termes 

alternatius per a la llista de 

conceptes.

✓ Establint els límits de la cerca: 

operadors, camps de consulta, filtres, 

etc.

Una bona estratègia de cerca us proporcionarà informació rellevant, 
pertinent i adient per a elaborar un treball acadèmic.

✓ Seleccionar de les fonts

d'informació: coneixent el seu

contingut i principals

característiques o definint quin

idioma o tipus de documents us

interessa.

✓ Identificar i determinar les paraules clau

del vostre tema.
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Identificar i determinar les paraules clau

Utilitza termes significatius, que representin conceptes 

rellevants i que facin diferència entre els documents 

que et poden interessar de la resta.

Descarta preposicions, conjuncions, articles, etc.

Busca sinònims o termes relacionats : t'ajudaran a 

l'hora d'acotar el tema i en el moment de pensar en 

un títol.

Equivalències en anglès i en altres llengues rellevants.

L'èxit dels resultats vindrà determinat en gran part per l'adient selecció dels termes que facis servir en 
l'estratègia de la cerca
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Establir límits de la cerca límites de la búsqueda (1): Operadors

AND (I,Y,&) OR (+, O) NOT (-, AND NOT)

Recupera els
documents que contenen
ambdòs termes

Recupera els documents
que contenen qualsevol
dels termes.

Recupera lels documents

que contenen un terme, 

però exclou els que 

contenen l'altre.

Frase 

exacte
“...”

Booleans

Truncament *

Comodí: ?

Polític* Política, politics, political

"Relacions internacionals"

Polític?s Políticas, políticos

I més .....
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Exemple d'operadors booleans:

El nostre tema és: Política davant la crisi migratòria en Europa

Concepte 1 Concepte 2 Concepte 3

Crisis migratoria políticas Europa

refugee crisis policy/policies Europe

crisi migratòria polítiques

inmigrantes/migrants

8

AND

OR

Combinaríem sinònims amb OR i paraules diferents amb AND. 

Quedaría:

("crisis migratoria "OR "refugee crisis" OR "crisi migratòria") AND 

(politi* OR polic*) AND (europ?)
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➢ Cercar les paraules clau en diferents camps del 

registre bibliogràfic: el títol, el resum, els 

descriptors, les matèries...

➢ Aplicar els diferents filtres, facetes o límits que 

ofereixen els buscadors, tant en catàlegs com 

en base de dades: per format, per llengua, per 

àmbit geogràfic o per tipus de documents, 

entre d'altres.

9

Establir límits de la cerca (2): camps de cerca i 

filtres
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Consells per replantejar l'estratègia de cerca

Truncaments

Descriptors

Camps de cerca

MOLTS RESULTATS? POCS RESULTATS?

Afegeix més que siguin
rellevant i combína'ls

amb AND

Conserve només els més
importants i elimina la 

resta

Eliminar truncaments Utilitzar truncaments

Afegir-los

Añade sinónimos y 
combínalos con OR

Cerca més específics
(p.e. títol o paraules clau)

Amplia la cerca a camps
més generals ( p. e. 

Resum o a tots els camps)

Conceptes
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Catàleg UAB: Cercador i 
eines
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Perquè cercar en el catàleg UAB si tenim Google

Estalvi de temps en la selecció de documents: 

la cerca en una base de dades especialitzada 

evita el soroll documental.

Fiabilitat: Autoria fàcilment identificable.

Qualitat dels resultats obtinguts : 

documents especialitzats, acadèmics...

Connexió fàcil al text complet subscrit per 

la biblioteca.
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Accés des de fora del campus (ARE): NIU i 

contrasenya
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Cerca bàsica/avançada

Bàsica

Avançada



16

El Cercador: què permet?

✓ Trobar diferents versions d'un mateix document

de forma agrupada: versions en línia o en format

imprès.

✓ Veure quins documents hi ha disponibles en 

paper o aconseguir l'accés al text complet dels

documents en línia. També permet gestionar 

els resultats: guardar cerques, crear alertes …

✓ Enviar referències i exportar-les als gestors de 

referències bibliogràfiques Zotero y Mendeley.
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El Cercador: facetes o filtres
Els resultats obtinguts es poden ordenar, acotar o refinar aplicant les diferents facetes o filtres: 
disponibilitat, matèria, data de creació, tipus de recurs, idioma, etc.
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El Cercador: gestionar les cerques, els resultats i 
crear alertes
Us recomanem que us identifiqueu amb el vostre NIU/contrasenya i que guardeu les consultes i els resultats 
que més us interessin seleccionar la icona

Podreu gestionar els vostres favorits i crear alertes, enllaços permanents, generar cites, exportar a 
gestors bibliogràfics, etc.
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Resultats de la cerca(1): disponibilitat i accés al text
complet

Reserva exemplars en altres

institucions: BC y UOC

Reserva exemplars a 

la UAB
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Resultats de la cerca: accés al text complet de revistes

Les revistes i els articles es poden recuperar des del Cercador (cerca bàsica, avançada, 

facetes...) però a més a més hi ha altra opció amb la qual podem visualitzar les revistes 

agrupades per categories i ordre alfabètic.

Per accedir al text complet s'ha de seleccionar aquella plataforma que ens l'ofereixi
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Guies
temàtiques
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Guies temàtiques

Trobareu bases de dades especialitzades, revistes i llibres digitals del vostre àmbit. 

També eines i recursos de interès.

Web del Servei de Biblioteques > Guies temàtiques en Polítiques i Sociologia

https://www.uab.cat/web/guias-tematicas/politiques-i-sociologia-1345736708845.html
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Altres catàlegs
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Aquest catàleg incorpora els fons de les següents universitats i institucions; el Cercador UAB 
permet fer cerques directament.

Catàleg Col·lectiu de les Universitats Catalanes
(CCUC)
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Altres catàlegs

WorldCat: el catàleg col·lectiu més gran del món que 

recull els fons de més de 10.000 biblioteques, entre 

d'elles la UAB

Rebiun: biblioteques universitàries espanyoles

Madroño: biblioteques universitàries de Madrid i UNED

CSIC: biblioteques del CSIC

https://www.worldcat.org/
https://www.rebiun.org/
http://www.consorciomadrono.es/
http://bibliotecas.csic.es/
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Bases de dades
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Bases de dades: conceptes generals
Les bases de dades són una de les principals fonts d'informació per a trobar literatura
ciéntifica. Hi ha s multidisciplinars i especialitzades

Segons la tipologia de la informació que conté es pot dir que existeixen 
tres grups bàsics de bases de dades:

• Bases de dades bibliogràfiques: ofereixen la referència bibliogràfica 
dels documents que contenen, és a dir: autor, títol, editorial, any.

• Bases de dades documentals: a més a més de les dades mínimes que 
ofereixen els anteriors, també inclouen informació relativa al contingut 
del document. En la majoria dels casos, ens trobem un resum o 
abstract i el text complet.

• Bases de dades estadístiques: són les que contenen informació 
numèrica presentada en forma tabular i/o gràfica.

També s'ha de 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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Catàleg UAB: Bases de dades i altres recursos 
electrònics

El Servei de Biblioteques de la UAB subscriu recursos electrònics i signa llicències d'ús

amb proveïdors i editors. Aquestes llicències estableixen que l'ús queda restringit.
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International Bibliography of the Social Sciences - IBSS

Applied Social Sciences Index & Abstracts - ASSIA

Sociological abstracts

PAIS Internacional

Policy File Index

Political Science Database

Worldwide Political Science Abstracts

2400

Revistes

Text complet

Bases de dades especialitzades
ProQuest Social Sciences Premium Collection (1871--)

Plataforma amb nombrosos recursos i bases de dades en Ciències socials. Ofereix

resums d'articles de revistes, llibres, capítols de llibres, tesis i working papers i també
accés al text complet d'algunes revistes especialitzades

https://bibcercador.uab.cat/permalink/34CSUC_UAB/1eqfv2p/alma991006513179706709
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ÍnDICEs CSIC (1976--)

Base de dades de producció científica publicada a Espanya, conté referències d'articles

de revistes, llibres i actes de congressos, tesis doctorals, informes i compilacions. Conté una

part especialitzada en ciències socials i humanitats

https://cataleg.uab.cat/iii/encore/record/C__Rb1695596?lang=spi
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Llibres en venda editats

a Espanya desde 1972

Publicacions y bases 

de dades OCDE, 
accés gratuït 
parcialment.

Bases de dades multicisdiplinars

Conté literatura 

científica internacional 
de qualitat: rev istes, 
llibres i actes de 

congressos. Ofereix
indicadors

bibliomètrics

d'Elsev ier, conté 

rev istes, llibres, 
ponències i patents
internacionals. Ofereix

indicadors bibliomètrics
per avaluar la 

investigació

Scopus

Fonts d'infomació

d'actualitat a text 
complet (diaris, rev istes 
comercials, informes) 

i fotografies

Factiva OECD iLibrary

Web of Science

The ISSN portal

ISBN

Informació internacional 

sobre publicacions en 

sèrie de tot tipus

https://bibcercador.uab.cat/discovery/fulldisplay?docid=alma991001449289706709&context=L&vid=34CSUC_UAB:VU1&lang=ca&search_scope=MyInst_and_CI&adaptor=Local%20Search%20Engine&tab=Everything&query=any,contains,scopus&offset=0
https://bibcercador.uab.cat/discovery/fulldisplay?docid=alma991004990819706709&context=L&vid=34CSUC_UAB:VU1&lang=ca&search_scope=MyInst_and_CI&adaptor=Local%20Search%20Engine&tab=Everything&query=any,contains,factiva&offset=0
https://bibcercador.uab.cat/discovery/fulldisplay?docid=alma991001805939706709&context=L&vid=34CSUC_UAB:VU1&lang=ca&search_scope=MyInst_and_CI&adaptor=Local%20Search%20Engine&tab=Everything&query=any,contains,oecd%20library&offset=0
https://bibcercador.uab.cat/discovery/fulldisplay?docid=alma991004120329706709&context=L&vid=34CSUC_UAB:VU1&lang=ca&search_scope=MyInst_and_CI&adaptor=Local%20Search%20Engine&tab=Everything&query=any,contains,web%20of%20science&offset=0
https://bibcercador.uab.cat/discovery/fulldisplay?docid=alma991004326719706709&context=L&vid=34CSUC_UAB:VU1&lang=ca&search_scope=MyInst_and_CI&adaptor=Local%20Search%20Engine&tab=Everything&query=any,contains,issn&facet=rtype,include,databases&offset=0
https://cataleg.uab.cat/iii/encore/record/C__Rb1574456?lang=spi
https://bibcercador.uab.cat/discovery/fulldisplay?docid=alma991002150619706709&context=L&vid=34CSUC_UAB:VU1&lang=ca&search_scope=MyInst_and_CI&adaptor=Local%20Search%20Engine&tab=Everything&query=any,contains,isbn&mode=basic
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Tesis doctorals i 
repositoris digitals
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Tesis doctorals digitals
Web del Servei de Biblioteques > Els Nostres Fons > Tesis doctorals

https://www.uab.cat/web/nuestros-fondos/tesis-doctorales-1345733232464.html
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Tesis doctorals digitals: on trobar-les?

DDD: tesis doctorals llegides a la UAB

Proquest Dissertations and Theses Global (1637 USA, 1988
internacional--): tesis i treballs d'investigació d'àmbit
internacional. Accés UAB directe per Internet

TDX: tesis doctorals llegides a les universitats de
Catalunya i altres comunitats autònomes a text
complet.

Teseo (1976--): referència bibliogràfica de les tesis
doctorals llegides en universitats espanyoles. En molts
casos s'incorpora també el text complet

Dialnet: tesis doctorals d'universitats espanyoles (incloses
les del TDX). Inclou la descripció i l'accés al text complet

DART-Europe: portal d'accés a tesis d'universitats
europees a text complet

I més…

https://ddd.uab.cat/?ln=es
https://bibcercador.uab.cat/discovery/fulldisplay?docid=alma991005194149706709&context=L&vid=34CSUC_UAB:VU1&lang=ca&search_scope=MyInst_and_CI&adaptor=Local%20Search%20Engine&tab=Everything&query=any,contains,PROQUEST%20dissertation%20and%20thesis&mode=basic
https://www.tdx.cat/?locale-attribute=es
https://www.educacion.gob.es/teseo/irGestionarConsulta.do
https://dialnet.unirioja.es/
http://www.dart-europe.eu/
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Repositoris digitals: què són?
Conjunt de serveis prestats per les universitats o centres d'investigació a la seva
comunitat per per recopilar, gestionar, difondre i preservar la seva col·lecció científica
digital a través d'una col·lecció organitzada d'accés obert.

ddd.uab.cat

Març, 2020

../../../Informació i formacio/ddd.uab.cat
https://ddd.uab.cat/?ln=es
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Repositoris digitals cooperatius del CSUC

RecerCAT - Documents

d'investigació d'universitats i 

centres d'investigació de 

Catalunya

RACO - Revistes científiques, 

culturals i erudites catalanes

MDC - Col·leccions

patrimonicals digitalitzades

relacionades amb Catalunya

MDX - Material docent

d'universitats catalanes

TDX - Tesis doctorals llegides a 

universitats de Catalunya i 

d'altres comunitats autònomes

https://www.csuc.cat/ca/ciencia-oberta
http://www.recercat.cat/
http://www.raco.cat/index.php/raco/index
http://mdc1.csuc.cat/
http://www.mdx.cat/
http://www.tdx.cat/
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Eines i recursos d'interès
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Eines i recursos d'interès

Google Scholar Cercador de bibliografia especialitzada

DOAJ Directori de revistes amb revisió d'experts

i d'accés obert de qualsevol temàtica

https://scholar.google.es/
https://www.doaj.org/
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Comunicació científica
Web del Servei de biblioteques > Comunicació Científica

Recursos i informacions que us poden interessar com ara, autors a partir de les 

diferents fases que consta el cicle de la creació d'una publicació i també per la 

posterior gestió de la vostra producció científica.

https://www.uab.cat/web/comunicacion-cientifica-1345820019622.html
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Servei de referència virtual
Web del Servei de Bibliotequess > Què oferim

PREGUNT@

Per buscar informació, recursos i serveis de les 

biblioteques. Funcionament del Servei de Biblioteques.

BLOG DE PROPIETAT INTEL·LECUTAL I ACCÉS OBERT

Per consultes o dubtes sobre drets d'autor, propietat

intel·lectual, copyright, accés obert, etc.

WHATSAPP

Per rebre notícies d'última hora, novetats i horaris.

BIBLIOTEQUES EN LÍNIA

Serveis i recursos no presencials de les biblioteques.

SERVEI D'ASSESSORAMENT EN LÍNIA

Servei personalitzat telepresencial d'assessorament.
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Biblioteques UAB: xarxes socials

@bcsUAB

@bibliotequesUAB

@biblioteques_UAB

@bibliotequesUAB

Youtube

https://twitter.com/bcsUAB
https://www.instagram.com/biblioteques_uab/
http://www.facebook.com/bibliotequesUAB
https://www.instagram.com/biblioteques_uab/
https://twitter.com/bibliotequesUAB
https://bit.ly/3bqzp8A
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¡Gràcies!
@biblioteques_UAB

Biblioteques UAB

Pregunt@

Biblioteques UAB

619681146

@bibliotequesUAB

https://www.instagram.com/biblioteques_uab/
https://www.facebook.com/bibliotequesUAB/
https://www.bib.uab.cat/pregunta/pregunta.php
https://www.uab.cat/web/coneix-les-biblioteques/biblioteques-1345704371792.html
mailto:Pregunta@
https://twitter.com/bibliotequesUAB

