
 

 

 

 

 

 

 

 

Gràcies! 

  

Facultat de Veterinària - Sala de Graus.  
22/04/2014 --  15:30-16:30 h 
30/04/2014 --  12-13 h 
 

 

 
  
    

 Metacercador de recursos electrònics 
Servei de Biblioteques UAB 

 

 

 
  
    



ARE: Accés als recursos electrònics fora de la UAB 

Trobador + des del despatx i des casa 

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

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



Trobador + i les seves possibilitats 

Espai de 
Cerca 



Trobador + i les seves possibilitats 

Cercadors i catàlegs: Esteu 
cercant a catàleg UAB, CCUC i 

Google Scholar a petició 

Trobador +: Esteu cercant a 
la majoria de recursos-e 

subscrits per la UAB 



Trobador + abast temàtic 



Trobador+: la cerca avançada 

La “cerca avançada” us 
permet precisar més els 

criteris de cerca 



Trobador+: operadors de cerca 

Utilitzar operadors booleans  
AND, OR, NOT 

Entre dos termes l’operador 
per defecte és AND 

Utilitzar “   ” cometes per 
cercar expressions literals. Per 

exemple:  “veterinary 
oncology” 

Els  (   ) parèntesis serveixen 
per agrupar termes d’una 

mateixa cerca. 
Per exemple:  (dogs and 

diseases) not rabies 

Empreu els comodins per limitar  o 
ampliar els resultats de cerca: 
* Substituir una lletra o més: 

veterinar* 
(recupera veterinary, veterinarian) 

 ? Substituir una lletra:  
animal? 

(recupera animal i animals) 



Trobador+: els resultats 

Opcions per refinar els resultats. 
Possibilitat d’ampliar per 

resultats sense text complert, o 
limitar-los per camps o revistes 

amb avaluació d’experts 

Seleccionar 
articles 

Consulta text 
complet 

Limitadors de 
cerca 



Trobador+: els resultats 

Opcions de 
consulta en línia 

Informació 
detallada. Opcions 

cerca per camps 

Cerca a FI, 
cercadors 

acadèmics, 
“guardar/enviar” 



Trobador+: cercar tipus de recursos 

Cerqueu bases de dades per 
diferents criteris, seleccioneu si 
són metacercables i busqueu-hi 
des de Trobador + 

Cerqueu llibres electrònics per 
diferents criteris. Recomanem x 
títol i ISBN 

Cerqueu revistes electròniques per 
títols, matèries, camps;  i articles per 
localitzadors PMID (Pubmed) DOI 
(Digital Object Identifier) 



Trobador+: l’espai personal 

Crear, nomenar, copiar i 
borrar carpetes 

Guardar articles, copiar-
los, borrar-los o enviar-los 
i exportar-los a GB 

El  vostre  nom 



Trobador+: gestió de cites 

Podeu guardar les vostres 
referències al gestor 
bibliogràfic Mendeley (RIS 
format) ; enviar-les per e-
mail, o imprimir-les 



Trobador+: l’espai personal 

Des de la pantalla 
de resultats podeu 
guardar cerques 

Hi trobareu les cerques 
que heu guardat i les 
podreu gestionar 

Trobareu les cerques 
que heu guardat i les 
podeu gestionar 

El vostre nom 

Configureu les alertes 
i subscriure’us  o 
descactivar el canal 
RSS 



Trobador+: l’espai personal  

Podeu buscar les bases 
de dades per diferents 
criteris 

Incorporem les 
bases de dades 
en un grup 

Fem les nostres 
cerques en 
aquest grup 



Trobador+: l’espai personal 

Escollir dades i 
preferències 
personals 

El vostre nom 



Trobador+: altres eines i pàgines 

Pàgines d’ajuda per la 
recerca i estudi: ARE, 
citacions, acreditació, 
avaluació de la recerca , 
tutorials .... 

Eines complementàries 
al vostre per gestionar 
la vostra recerca 



Trobador+: ajuda 

Trobador: nova eina de descoberta (Servei de Biblioteques UAB) – Presentació 
Prezi 
http://websb.uab.cat/trobador/ajuda.htm 
 
Trobador + [Preguntes més freqüents] FAQ’s (Servei de Biblioteques UAB) 
http://www.uab.cat/servlet/Satellite/faqs/trobador-1096483231152.html 
 
Trobador+ [Guia català-castellà-anglès] pdf (Servei de Biblioteques UAB) 
https://ddd.uab.cat/record/30197 
 

http://websb.uab.cat/trobador/ajuda.htm
http://www.uab.cat/servlet/Satellite/faqs/trobador-1096483231152.html
https://ddd.uab.cat/record/30197


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gràcies! 

  
Biblioteca de Veterinària 

UAB 
 
 

Bib.veterinaria@uab.cat 
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