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FONTS D’INFORMACIÓ I RECURSOS EN DRET 

 

1. Entreu en el catàleg UAB i feu les següent cerques: 

Cerca per paraula (paraula clau, keyword o descriptors). Feu la cerca amb diferents 

estratègies bàsiques. Apunteu quants documents trobeu. Surten els mateixos 

resultats? 

 

a. Delincuencia inmigración 

b. Delinqüència immigració 

c. Crime immigration 

d. Cerques truncades: busqueu primer per crim* inmigr*, després per crim* immgr* 

Fixeu-vos en els resultats i feu les comparacions que pertoquin. 

 

2. Dins la darrera cerca (crim* immigr*) entreu en el segon document i mireu les 

matèries.  Cliqueu sobre Immigrants il·legals. Fixeu-vos que malgrat que la matèria 

està en català us sortiran documents en altres llengües.  

 

3. Feu una altra cerca per matèria de tràfic de persones. Mireu les matèries relacionades i 

com es van enllaçant i establint connexions amb matèries o relacionades o més 

específiques. 

 

 
En la cerca per paraula clau s’usa un llenguatge lliure, natural. En la cerca per matèries es fan 
servir paraules amb jerarquia, descrites en un thesaurus i que no ens podem inventar.  Quan 
diem jerarquia volem que hi ha termes més amplis que altres que són més específics, p.e. 
Criminologia és un concepte més ampli que Delictes i aquest és més ampli que Delictes 
contra els infants, etc etc.   

 

 

 

http://cataleg.uab.cat/*cat


 

 

CERQUES A BASES DE DADES 

(Recordeu que les podeu buscar pel títol de la b.d.d. directament al catàleg de les 

biblioteques i també a través del portal del bloc de dret). 

 

 

CSIC 

 

1. Feu una cerca per paraula clau (o búsqueda simple en aquesta b.d.d). Comproveu si 

surt la mateixa informació quan busqueu: 

 

a. Crimen forense 

b. Crímenes forense 

 

2. Feu la cerca truncada crim* foren* i mireu si obteniu el mateix resultat. 

 

3. Aneu a Búsqueda por campos i cerqueu la paraula Inmigración com a descriptor i el 

cognom García en el camp d’autors. Comproveu quants us en surten. Torneu a 

Busqueda por campos i afegiu la paraula Extranjeros en el camp Resumen. Comproveu 

que varien la quantitat de documents. 

 

4. D’aquesta darrera cerca seleccioneu els que vulgueu, identifiqueu si un article de 

revista, quin és el títol de la revista on està l’article. Si és de text complet l’obriu i us el 

podeu descarregar en .pdf, per exemple.  

 

5. Ara feu una cerca simple sobre violència de gènere (tingueu en compte que la b.d.d. és 

en castellà). Busqueu en castellà i en català i mireu els resultats. Són iguals? 

 

 

 

 

 

 

http://blogs.uab.cat/bcsdret/
http://cataleg.uab.cat/record=b1695596~S1*cat


ARANZADI BIBLIOTECAS 

 

1. Entreu  dins la b.d.d. i feu una cerca general (Búsqueda Universal) sobre violència 

de gènere (atenció a la llengua de la b.d.d.).  Fixeu-vos bé en els resultats. Quants 

documents són de  Legislació? Quants documents són de Jurisprudència? També 

podeu mirar els Projectes de Llei, la Bibliografia sobre el tema de la b.d.d. etc. 

 

a. Comproveu quantes entrades són d’àmbit estatal i quantes d’àmbit 

internacional. Dins de l’àrea temàtica, de quina branca del dret hi ha més 

documents? 

 

2. Aneu a la pestanya Legislación  i busqueu la Llei Orgànica 1/2004 sobre violència 

de gènere. 

 

a. Comproveu que hi ha sota la pestanya texto, análisis, versiones (a la part 

esquerra) 

 

3. Aneu a Jurisprudencia i feu una cerca general per dones maltractament (feu servir 

els operadors .Y ...). Quantes sentències de dret penal us surten? 

 

4. Dins de les disposicions penals entreu a la que vulgueu i mireu quin Tribunal fa la 

sentència. Reviseu l’apartat de l’esquerra on diu tota la informació important 

sobre la sentència. 

 

 

 SCOPUS 

 

1. Feu una cerca simple crime and drugs 

a. Limiteu per articles de revistes de l’any 2016 en ciències socials. Quants us en 

surten? 

b. Mireu uns quants i esbrineu si són articles a text complet o no. 

c. Si és a text complet comproveu si el podeu descarregar, imprimir, enviar per 

mail etc. 

d. Dins de la cerca, filtreu els que portin la paraula social.  Seleccioneu  el resultat 

i creeu-vos una Llista. 

e. Des de la vostra Llista podeu crear la vostra Bibliografia (format APA, HTML). 

 

Bellaterra (Cerdanyola del Vallès), 19 d’octubre de 2016 

http://cataleg.uab.cat/record=b1713818~S1*cat
http://cataleg.uab.cat/record=b1826052~S1*cat


    
 

  

 


