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Recursos d’informació en Ciència i Tecnologia 

• 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)  

 

 

 

 



Recursos d’informació en Ciència i Tecnologia 

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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Multidisciplinars 

– Scopus 

– Web of Science   (WoK) 

– Google scholar   

 

Biologia  

– Proquest Biological Science 

– CAB Direct 

 

Biomedicina / Química 

– PUBMED (Medline) 

– Scifinder  

 

 

 

Trobador (all in one):  

http://www.scopus.com/home.url
http://www.accesowok.fecyt.es/
http://scholar.google.es/
http://search.proquest.com/biologicalscience?accountid=15292
http://www.cabdirect.org/
http://cataleg.uab.cat/record=b1527480~S1*cat
http://cataleg.uab.cat/record=b1556183~S1*cat
http://www.uab.cat/servlet/Satellite?c=Page&cid=1096483231152&pagename=BibUAB/Page/TemplatePlanaBibUAB
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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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Més enllà de les funcionalitats mínimes: 

 

– Alertes  

– Configuració personal 

– Apps 

  

Cal tenir un compte particular? Per què? 
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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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http://scholar.google.cat/
http://www.accesowok.fecyt.es/
http://www.scopus.com/home.url
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  Catàlegs, bases de dades,  
 revistes digitals,  

pàgines web 

Directa 

.bibTex 
.ris 

Indirecta 
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Gràcies! 

Tomas.fabregat@uab.cat 


