
Cerca i gestió de la 
informació en 
Musicologia                                                              

Les principals fonts d’informació
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Les primeres preguntes
 Abast cronològic i geogràfic?
 Llengua dels documents?
 Fonts primàries (text complet, dades 

factuals…) o secundàries (bibliografies, 
directoris…)?

 Tipus de documents (articles de revista, 
tesis, llibres, working papers...)
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Perquè buscar a la biblioteca si 
tenim Google?

 La cerca en una base de dades especialitzada 
pot estalviar temps en la selecció dels 
documents (evita el soroll documental)

 Autoria fàcilment identificable (fiabilitat)
 Fàcil connexió al text complet subscrit per la 

biblioteca
 Qualitat dels resultats (documents 

especialitzats, acadèmics…)
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Google
 Google Scholar: bon punt de partida que

proporciona una visió general. En una única
cerca es recuperen articles de revistes e,
capítols de llibres i materials de repositoris
institucionals.

 Google Books: vista prèvia de milions de
llibres publicats arreu del món.
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Elaboració d’una estratègia de cerca
 Identificar i definir la nostra necessitat 

d’informació
 Establir les fonts d’informació més pertinents
 Identificar els termes de cerca

 Establir relacions entre els termes
 Analitzar el grau de pertinència i exhaustivitat 

dels resultats
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Consells de cerca
Passos a seguir:
1.- Formular i definir la necessitat d’informació

Expresseu la matèria o tema en una frase concreta
Exemple: 

Recursos didàctics musicals
2.- Identificar els conceptes clau

Identifiqueu els conceptes més importants
Exemple: 
 Concepte 1: recursos
 Concepte 2: didàctics
 Concepte 3: musicals
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Consells de cerca
3.- Elecció dels termes
 Triar els termes que poden representar millor els conceptes 

de la cerca (paraules clau) i destriar-los de les paraules 
buides. Busqueu sinònims.

Concepte 1 Concepte 2 Concepte 3
recursos didàctics musicals
mitjans pedagògics
fonts educatius

formatius

7



Consells de cerca
4.- Combinació dels termes
4.1.- Operadors booleans: Són elements que permeten 

combinar els termes de cerca per refinar i recuperar 
exactament tot allò que volem: 
 AND (i, y, &): recupera aquells documents que 

contenen tots dos termes.
 OR (+, O): recupera els documents que contenen

qualsevol dels termes.
 NOT (-): recupera els documents que contenen un

terme, però exclou tots els que contenen l’altre.
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Consells de cerca
4.- Combinació dels termes
4.1. Operadors booleans: d’aquesta manera combinaríem sinònims amb 

OR i termes diferents amb AND.

Concepte 1 Concepte 2 Concepte 3
recursos didàctics musicals
mitjans pedagògics
fonts educatius

formatius

AND

OR

Així quedaria: (recursos OR mitjans OR fonts) AND (didàctics OR pedagògics OR 
educatius OR formatius) AND musicals
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Consells de cerca
4.- Combinació dels termes
4.2.- Operadors de proximitat: són elements que permeten combinar els termes de cerca segons la seva posició (que estiguin en un mateix camp, que estiguin situats a no més de 

dues paraules, que estiguin en un mateix paràgraf...):
 WITH: recupera aquells documents en els quals els dos termes estroben en el mateix camp.
 ADJ: recupera els documents que tenen els dos termes, separatspel nombre de termes indicats amb el número.
 NEAR: recupera els documents que contenen els dos termes dinsd’un mateix paràgraf o frase.
 “ ” : recupera la frase o paraules exactes que es troben entrecometes .
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Consells de cerca
5.- Ampliar la cerca
 Els truncaments i comodins són signes que permeten

cercar per l’arrel de la paraula o substituir-ne lletres. Ens
eviten haver d’especificar les diferents variants o
terminacions d’una paraula, simplificant així l'estratègia de
la cerca.

El més comuns són: *   !   ?   $   #
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Consells de cerca
6.- Limitar la cerca
 La majoria de fonts d’informació ens  permeten filtrar 

els resultats segons una o diverses característiques, 
acotant així el que busquem i eliminant resultats 
innecessaris.
Alguns límits són: 

 Geogràfic o cultural (p.ex., només resultats d’àmbit català)
 Idiomàtic (p.ex., només resultats en català)
 Per camps (p.ex., efectuar la cerca només en el camp d’autor)
 Per format del document (p.ex., només articles de revista)
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Consells de cerca
7.- Executar la cerca i avaluar els resultats
 7.1. Pertinència i exhaustivitat: Cal analitzar si és necessari 

reformular la nostra estratègia de cerca.
 Pertinència : els resultats obtinguts s’ajusten a les nostres 

necessitats d’informació, que ens són útils per al nostre treball.
 Exhaustivitat: recuperem tots els resultats referents a la nostra 

necessitat d'informació que hi ha a la font d'informació.
 7.2. Soroll i silenci

 Soroll: obtenció d’informació no rellevant per a la nostra recerca.
 Silenci: és la no obtenció d'informació rellevant per a la nostra 

cerca, que realment està continguda a la font d'informació.
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Consells de cerca
8.- Reformular l'estratègia de cerca i... 

començar de nou
 Si els resultats que hem obtingut són

pobres...
 Si hem obtingut massa soroll documental o

massa silenci...
 I en tot cas, si creiem que podem explotar

més la font d'informació...
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Principals fonts d’informació
 Les fonts d’informació són aquells objectes osubjectes que generen, contenen, subministren otransfereixen informació.
 Podem distingir dos tipus de fonts d’informació:

 Fonts primàries: donen accés directe a la informació.Exemples: llibres, revistes, diccionaris, enciclopèdies, etc.
 Fonts secundàries: recopilen informació sobre les fontsprimàries, és a dir, són fonts de referència que no ofereixenconeixements nous però que faciliten l’accés a les fontsprimàries. Exemples: catàlegs, bases de dades, portalstemàtics, etc.
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Catàlegs
 Són bases de dades d’una institució on es descriuen els

documents i s’informa d’on estan localitzats. Són útils per a
saber quins documents té la biblioteca i on es localitzen:
llibres, revistes, DVD, recursos electrònics, etc. Si el
document és electrònic permet accedir directament al
recurs.

 No cal posar accents ni cal diferenciar entre majúscules i
minúscules.
Tipus

 D’una única institució. Exemple: Catàleg UAB.
 De diverses institucions. Exemple: Catàleg Col·lectiu Universitats 

de Catalunya: CCUC.
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El Catàleg UAB: http://cataleg.uab.cat
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Podem cercar al Catàleg per:
Paraula clau Títol Autor        Matèria
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Podem fer una Cerca avançada
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Trobador +
 Trobador+ és una interfície que us permet cercar i trobar deforma ràpida articles de revista i altres documents digitalscercant en una única base de dades central. Podeu accediral text complet si aquest és disponible. També podeu fer lacerca directament a un grup de recursos electrònicsseleccionats segons l’àmbit temàtic.
 Accés:

 Hi podeu accedir des de la web del SdB. Per tal de gaudir de tots elsrecursos, eines i serveis disponibles, cal que us identifiqueu amb elvostre NiU i paraula de pas.
 Si hi accediu des d'un ordinador de fora de la xarxa de la UAB, calque hi accediu a traves del servei ARE (Accés als RecursosElectrònics ): https://login.are.uab.cat/
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Cal iniciar una sessió com a usuari registrat. Així
podeu:

Guardar els resultats de les vostres cerques
Guardar consultes
Configurar i actualitzar alertes
Subscriure-us a RSS
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Eines de personalització

Eines de navegació
Eines de cerca

Eines de suport
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Cerca simple
 Escriviu el terme o termes de consulta a la finestra de text i executeu la cerca 

amb el botó Cercar.
 Podeu combinar dos termes mitjançant operadors booleans (AND, OR, NOT), 

en majúscules. Per defecte, entre dos o més termes s'aplica l'operador AND 
(intersecció). Utilitzeu OR per buscar una de les paraules que heu escrit i NOT 
per excloure documents que continguin la paraula escrita. Podeu accedir a més 
opcions de cerca utilitzant la cerca avançada.

 Utilitzeu les "cometes" per cercar expressions literals.
 Utilitzeu * si només escriviu l'arrel de la paraula (ex/ cultur* = culture, cultura, 

cultural) o ? si voleu substituir una lletra (ex/ wom?n = woman, women).
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Cerca avançada
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La cerca avançada té les opcions 
de la cerca simple i a més podem 
limitar per: 

•Data de publicació
•Tipus de material
•Idioma
•Període cronològic: data 
inici/data final



A l’hora de realitzar una cerca podeu 
utilitzar:

Operadors booleans en 
majúscules 

(AND, OR , NOT)
Per defecte, entre dos o més termes 

s’aplica AND.

“Cometes” per a cercar 
expressions literals.

Exemple: “International Monetary Fund”

Parèntesis per a agrupar els 
termes de la consulta

Exemple: Shakespeare (tragedy OR 
sonnet).

Caràcter comodí en una paraula:* Per a substituir una lletra o més
Exemple: cultur*  Recuperarà culture, 

cultura, cultural.? Per a substituir una sola lletra
Exemple: wom?n  Recuperarà  woman, 

women.
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Botó de selecció dels recursos per a 
gestionar-los des d’El meu espai

2
1

3

Si obteniu un nombre molt alt o molt baix de
resultats podeu utilitzar les opcions de:
1: Ampliar a resultats sense text complet
2: Revistes d'avaluació d’experts
3: Limitar per facetes (autor, títol, matèria…)
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Refinar els resultats: facetes



Resultats

Accés al recurs

Serveis adiccionals: exportar, PI…

Dades bibliogràfiques i resum
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El meu espai
Cal entrar com a usuari registrat.
Permet: 
 Guardar permanentment els resultats de les 

cerques 
 Gestionar els resultats seleccionats   
 Accedir a les consultes guardades i 

actualitzar/configurar alerta, subscriure RSS o 
eliminar-la

 Preferències: permet 
configurar les vostres 
preferències per a les sessions 
actuals i futures:  correu 
electrònic, idioma de la interfície i 
nombre de resultats que es 
visualitzen per pàgina.
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Les carpetes
 Els recursos / referències que heu seleccionat es guarden a la vostra 

cistella de l’espai personal.
 Per a gestionar-los, utilitzeu el menú de gestió de carpetes, que permet:

 Crear una nova carpeta
 Reanomenar
 Copiar i enganxar carpeta
 Eliminar carpeta
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Els registres
 Els registres de la cistella es poden passar a les noves carpetes que heu 

creat, per això cal que  utilitzeu les icones del menú de gestió dels 
resultats per:

 Retallar els registres seleccionats               
 Copiar els registres seleccionats
 Enganxar els registres seleccionats
 Eliminar els registres, i
 Enviar els registres per correu electrònic, imprimir-los o enviar-los a un gestor de 

referències bibliogràfiques
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Cercar a Internet 
Cal tenir en compte que:

 A Internet hi ha molta informació poc fiable i  poc rigorosa 
 Cal fer una lectura crítica de la informació trobada a Internet 

 Cercadors: eina de cerca consistent en una base de dades de pàgines web indexades 
automàticament, que permet a l’usuari fer consultes a partir d’una o més paraules que 
apareguin en els documents indexats. Són útils per trobar documents i llocs web, donen 
accés a informació actualitzada i recuperen una gran quantitat d’informació (això comporta 
perill d’infoxicació).

 Portals temàtics: són llocs web que tenen com a objectiu oferir a l’usuari, de manera fàcil i 
integrada, un conjunt de recursos i serveis d’una temàtica específica on la informació es 
manté actualitzada constantment. Experts en la matèria seleccionen els recursos. 

Podeu consultar: /
 Recursos web seleccionats en el Bloc de Música de la BH: 

http://blogs.uab.cat/bhmusica/enllacos/
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Bases de dades
 Conjunt d’informació descriptiva de documents que 

han estat preseleccionats. Informació controlada, 
emmagatzemada i sistematitzada per a facilitar-ne 
la recuperació.
 Proporcionen referències bibliogràfiques d’articles amb 

nom d’autor, títol de l’article, títol de la revista, volum i/o 
número, números de pàgina, data, resum de l’article, etc.

 Permeten l’accés al text complet de l’article si la universitat 
està subscrita a la publicació.

 Permeten saber què s’ha publicat sobre un tema.
 No informen sobre la localització ni la disponibilitat.
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Principals bases de dades
 RILM: Abstracts of music literature:  bibliografia musical completa per a investigadors a 

nivell mundial. Comprèn avui dia més de 730.000 cites procedents de 151 països en 215 
idiomes.

 RISM  : international inventory of musical sources after 1600: les fonts musicals que es 
registren són música manuscrita o impresa, escrits sobre música i llibrets, que es 
custodien en biblioteques, arxius, monestirs, escoles i col·leccions privades. 

 Oxford Music OnLine: col·lecció de diccionaris i obres de referència generals i 
especialitzats en música.

 Cambridge Companions Online: base de dades que ofereix accés al text complert a una 
amplia col·lecció de títols en Humanitats i Ciències Socials

 IFMuC de la UAB : servei del patrimoni musical de Catalunya: http://ifmuc.uab.cat
 ISOC - Humanidades y Ciencias Sociales (CSIC): base de dades bibliogràfica amb més de 

500.000 referències d'articles de revistes científiques especialitzades en ciències socials i 
humanitats editades a Espanya.

 ISI Web of Knowledge: base de dades bibliogràfica i bibliomètrica. Conté: referències i 
resums d'autor d'articles de revista, ponències de congressos i patents; components i 
reaccions químiques; índexs de citacions.

 Scopus: és una base de dades bibliogràfica de resums i citacions d'articles de revistes 
científiques. Està editada per Elsevier.

 Oxford Journals: revistes electròniques editades per l’Oxford University Press.
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Tesis
 Exposició escrita sobre un tema l’estudi del qual comporta un treball de recerca i d’aportació personal, presentada per un aspirant al títol acadèmic de doctor a la corresponent facultat universitària.

 DDD (Dipòsit Digital de la UAB): tesis doctorals llegides a la UAB.
 TDX (Tesis Doctorals en Xarxa): tesis doctorals a text complet en format digital

llegides principalment a les universitats catalanes però també a altres comunitats
autònomes. Podeu fer consultes per autor, títol i director de la tesi, universitat,
matèria i data de defensa. És un projecte desenvolupat pel Consorci de Biblioteques
Universitàries de Catalunya (CBUC) i el Centre de Supercomputació de Catalunya
(CESCA).

 TESEO: sistema de gestió de les tesis de les universitats espanyoles que en permet
fer el seguiment. Els propis autors decideixen si el text complet està accesible en
obert o no.

 Dialnet: tesis doctorals de les prop de 40 universitats espanyoles (incloses les de
TDX). Permet la cerca per autor, títol i àrea de coneixement. Inclou la descripció i
l'accés al text complet.

 DartEurope: portal de tesis d'àmbit europeu, participat per institucions educatives i
de recerca de 27 països europeus.
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Per a estar al dia
 Dipòsit Digital de la UAB: http://ddd.uab.cat/
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Per a estar al dia
 Bloc de Música: http://blogs.uab.cat/bhmusica/
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I també us interessa: 
 Bloc d’Art: http://blogs.uab.cat/bhart/

 Bloc d’Educació: http://blogs.uab.cat/bheducacio/
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Per a estar al dia
 Netvibes de la BH: 

 Notícies als blocs de la BH: 
http://www.netvibes.com/bhumanitats#NOT%C3%8D
CIES_A_BH_BLOGS

 Noves adquisicions de la Biblioteca d’Humanitats: 
http://www.netvibes.com/bhumanitats#NOVES_ADQU
ISICIONS

 Cultura a la premsa: 
http://www.netvibes.com/bhumanitats#CULTURA_A_L
A_PREMSA
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Per a estar al dia
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BibliotecaHumanitatsUAB

@BHumanitatsUAB



Accés des de casa
ARE: Accés als Recursos Electrònics

 Per a consultar els recursos electrònics
subscrits per la Universitat des de fora del 
campus, cal que us identifiqueu amb les 
claus d'usuari de la UAB: ARE: 
https://login.are.uab.cat/login

 Per a utilitzar els altres serveis adreçats a 
PAS i PDI des de fora del campus useu la 
xarxa privada virtual (XPV).
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Citar les fonts consultades
 La citació bibliogràfica: Conjunt de convencions (dades,

puntuació, format...) usades per documentar les fonts
publicades (impreses o no) usades al nostre treball,
descriu i identifica els documents per a fer-los
localitzables.

 És imprescindible citar les fonts consultades per tal de
reconèixer el treball del altres i per a documentar la
recerca realitzada.

 No citar les fonts es considera plagi.
 Un estil bibliogràfic és la normativa que indica com citar

els documents. Els més utilitzats són l’estil APA i MLA.
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CITACIÓ
 Nota bibliogràfica inclosa 

al cos del text

 Cal citar idees, teories, 
dades, xifres, gràfics, 
fotografies... que utilitzem 
al nostre treball de 
manera literal o 
parafrasejada/resumida

BIBLIOGRAFIA
 Informació bibliogràfica 

completa sobre un 
document o material 
utilitzat en el nostre 
treball
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Citar les fonts consultades
 A la web del Servei de Biblioteques de la UAB trobareu informació sobre citacions i bibliografia .
 Hi ha gestors bibliogràfics que permeten citar de manera automàtica la bibliografia:

 Mendeley
 Zotero
 EndNote
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Drets d’autor
• Qui és considerat autor?
• Atribució de drets: morals i patrimonials
• Cessió de drets: les llicències creative commons
• Respectar els drets dels altres en el TFG

• Com puc incloure en el meu TFG imatges o fragments 
de text d’obres alienes?

• El plagi
• Cessió de drets d’imatge
• Bones i males pràctiques al TFG
• Publicació del TFG al Dipòsit Digital de Documents (DDD)
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Autor

Automàticament ADQUIREIX UNS 
DRETS

Creació literària, 
artística o 
científica
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Drets morals
Destaquem:

Integritat
Paternitat

Drets patrimonials o d’explotació
Reproducció

Distribució
Comunicació pública

Transformació

TransferiblesIntransferibles
. Sense límit temporal
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Cap a la cessió de drets per a la 
reutilització 
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Vull cedir part 
dels meus 

drets

Creative Commons: És una corporació sense ànim de 
lucre fundada amb l’objectiu d’oferir un tipus de llicències 
a aquelles persones que volen cedir gratuïtament a 
tercers drets sobre les seves obres com els ofereix la llei 
de la propietat intel·lectual. 
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DRETS CEDITS

BY - Reconeixement Heu de reconèixer l'autoria de manera 
apropiada, proporcionar un enllaç a la llicència i indicar si heu fet 
algun canvi
NC – No comercial No podeu fer un ús comercial de les obres 
derivades
SA – Compartir igual Si remescleu, transformeu o creeu a partir 
del material, heu de difondre les vostres creacions amb la 
mateixa llicència que l'obra original. 
ND – Sense Obra Derivada Si remescleu, transformeu o creeu a 
partir del material, no podeu difondre el material modificat. 
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Exemples d’ús de les llicències CC a 
internet
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És la situació en què queden les obres literàries, artístiques o
científiques quan venç el termini de protecció dels drets
d’explotació. Aquests es mantenen fins a 70 anys després de
la mort de l’autor. Després passen al domini públic i poden ser
utilitzades totalment o parcial en els nostres treballs de
recerca.

El domini públic
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Exemples d’imatges en domini públic:
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Respectant els drets dels altres en 
l’elaboració del TFG ...
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Comencem pel més senzill ...
Fes la 
foto o 
dissenya 
tu 
mateix!!

Utilitza 
continguts 

d’accés obert  
Utilitza el filtre de la 
cerca avançada de 

Google “drets 
utilització” o ves a 
Search Creative 

Commons

Guia: 
Recursos 
audiovisuals i 
drets d’autor

Continguts 
protegits

Et cal el PERMÍS 
DE L’AUTOR, per 

escrit, i per un ús en 
concret. En alguns 
casos, però, ens 
podem acollir al 
DRET DE CITA

Recorda: SEMPRE cal indicar autor i font
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El dret de cita
És la facultat que es dóna a qualsevol usuari 
per incorporar part d’una obra protegida en 
una de pròpia, de forma limitada, sense haver 
de demanar autorització a l’autor

Què és el 
dret de 
cita?

Quan 
puc fer 
ús del 
dret de 
cita?

Quan es compleixin aquestes condicions 
simultàniament:

• Amb finalitat docent o investigadora
• Amb finalitat d’il·lustrar explicacions 

(anàlisi, comentari o judici crític)
• De forma proporcionada (imatges 

senceres)
• Sobre imatges i textos ja divulgats
• Citant font i autor del document original
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El plagi
Què és el 
plagi?

Com evitar 
el plagi?

Citant qualsevol 
dada, imatge o text

Ocultar les fonts utilitzades i fer passar per 
nostres idees o fragments de text que s'han 
copiat d'altres treballs. 

• Per llei hem de 
respectar la paternitat

• Per justificar la teva 
pròpia recerca

Parafrasejant: Explicar amb 
les teves pròpies paraules el 
què ha dit una altra persona

Més informació: Citacions i bibliografia 
Recorda: Has signat un document de compromís d’obra original
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La cessió dels drets d’imatge
Si el teu TFG ha d’incloure fotografies que has fet a persones, cal que 
t’hagin signat un document de cessió dels drets d’imatge. Aquest n’és un 
model:
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Dades sensibles o especialent protegides
Són aquelles que tenen especial influència en el drets 
fonamentals, les llibertats públiques de la persona i la 
seva intimitat. Són:
• Dades que revelin la ideologia, afiliació sindical, religió i 

creences
• Dades que facin referència a l’origen racial, la salut o la vida 

sexual 
• Dades relatives a la comissió d’infraccions penals o 

administratives
CAL SEMPRE el consentiment previ i exprés de la persona 

per publicar-les. 
En cas de no tenir el permís, en acabar el treball, segons la llei, s’ha de destruir 
la informació des del moment en què ja no són necessàries per a la finalitat per 
a la que van ser recollides
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Per a consultes i 
suggeriments,

contacteu amb les biblioteques
http://www.uab.cat/bib/pregunta



Crèdits
 Aquest material docent ha estat realitzat per Marina 

Carbonell
 Algunes diapositives i continguts han  estan extrets dels 

següents materials docents: 
 Gonzalez, Mònica; Besson, Carme: Jornades de formació sobre 

el TFG. Recursos, citació i drets d'autor del TFG . [ 
Presentacions]. [Consulta 23.10.2015] Disponible a: 
http://ddd.uab.cat/

 Gines, Pilar. Eines documentals per elaborar el TFG [ 
Presentacions]. [Consulta 23.10.2015] Disponible a: 
http://ddd.uab.cat/
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