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• Útils com a buscador especialitzat i pels serveis afegits: 

indicadors bibliomètrics, aplicacions. 

• Scopus, i ISI WOK, són les bddd bibliogràfiques més 

completes. 

• Àmplia cobertura temàtica: ciències, tecnologia, humanitats i 

socials 

• Vinculades a grups editorials 

• Es presenten en forma de plataforma que integra diferents 

funcionalitats 

• PubMed, especialitzada en biociències i medicina 

• Scifinder, especialitzada en química 
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Mínims exigits a les revistes per formar part de la base 

de dades (indexades)  

 

·  que els articles tinguin l’àbstract en anglès 

·   que la publicació sigui periòdica 

·   control de qualitat mitjançant arbitratge (peer reviewed) 
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Criteris per escollir un bon recurs 

 

-cobertura temàtica 

-tipus de documents (papers, patents, congressos, lleis, …) 

-cobertura temporal  

-cobertura geogràfica 

-vinculació amb la biblioteca = facilita l’accés a la font (full text)  
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Mínims d’una bona base de dades bibliogràfica 

 

• Informació bibliogràfica detallada 

• Enllaç a la font a través de la biblioteca 

• Funcionalitats de cerca i filtre 

• Funcionalitats de descàrrega 
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 Sobre la forma de buscar 

 

• Les paraules clau són el punt d’accés a la informació, són 

rellevants per la búsqueda 

• Consells per millorar la cerca: 

– Ús dels indexs 

– Combinar camps i/o paraules : and, or, not  

– Ús de comodins (wildcards): *, ? 

– Limitar expressions (ex: genetic testing # “genetic testing”) 
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Com fer la cerca (estratègia de cerca) 

 

• Definir bé el concepte que es busca. L’ànglès és la llengua de 

les paraules clau i/o descriptors 

• Conèixer sinònims i termes relacionats 

• Anar de més general a més específic (operadors lògic) 

• Fer una cata per conèixer l’estructura dels registres i la forma 

de presentar la informació 

• Els índexs i tesaurus (ex. PubMed) ajuden a ser precisos 

• Fer alertes precises per estar al corrent. Evitar començar 

sempre de nou. 
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Alguns indicadors bibliomètrics (per avaluar la recerca) 

 

Què cal tenir en compte: 

 

• La font de les dades 

• S’avalua la revista o l’article 

• És absolut o relatiu 

• És normalitzat 

• Adaptar-se a les exigències i prioritats de l’agència (ANECA, 

AGAUR, etc.) 
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Indicadors no normalitzats 

 

• Nombre absolut de cites per article (i variants: acumulats, 

relatius a una disciplina, etc) 

• factor d’impacte de les revistes (JCR) 

• mesura d’impacte i trajectòria: índex H  

 

Indicadors normalitzats 

 

• SNIP (Source Normalized Impact per Paper) 

• SJR (Scimago Journal Rank) 
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Més enllà de les funcionalitats mínimes: 

 

– Alertes  

– Configuració personal 

– Apps 

– Comunitat  

 

Cal tenir un compte particular? 
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On trobar la URL correcta? 
 
Al Catàleg (garantia de URL vàlida per a la UAB)  
 
• Scopus 
• Pubmed 
• Scifinder 
• Web of Knowledge 
 
Accesos directes 
 
• Scopus 
• Web of Knowledge (WoK) 
• PubMed (públic) / PubMed (UAB). Vinculat al Servei de Biblioteques de la UAB 
• Scifinder 
• Google Scholar 
 

 
 
 

http://cataleg.uab.cat/record=b1826052~S1*cat
http://cataleg.uab.cat/record=b1527480~S1*cat
http://cataleg.uab.cat/record=b1556183~S1*cat
http://cataleg.uab.cat/record=b1625736~S1*cat
http://cataleg.uab.cat/record=b1625736~S1*cat
http://www.scopus.com/home.url
http://www.accesowok.fecyt.es/
http://www.accesowok.fecyt.es/
http://www.accesowok.fecyt.es/
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/sites/entrez?otool=bibuablib
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/sites/entrez?otool=bibuablib
https://scifinder.cas.org/scifinder/login.jsf?TYPE=33554433&REALMOID=06-b7b15cf0-642b-1005-963a-830c809fff21&GUID=&SMAUTHREASON=0&METHOD=GET&SMAGENTNAME=-SM-uqeZK8q%2f%2fNLO1zdDpnqsGDLEphSk0l2vgkPmY3zMR28ZnlQAEBYypkrjBqwF%2bP%2bE&TARGET=-SM-http%3a%2f%2fsc
http://scholar.google.com/scholar?hl=en&q=author%3Aseco+author%3Agonzalo&btnG=Search&as_sdt=1%2C5&as_ylo=&as_vis=0
http://scholar.google.com/scholar?hl=en&q=author%3Aseco+author%3Agonzalo&btnG=Search&as_sdt=1%2C5&as_ylo=&as_vis=0
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Accés Off-campus 

 

• Com consultar els recursos des de fora del campus amb les 

mateixes prestacions que en la xarxa UAB 

 

• Garantia d’accés a la col·lecció digital de la biblioteca 

 

 

 

https://login.are.uab.cat/login
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Gràcies! 

Tomas.fabregat@uab.cat 


