
1

Fonts d’informació en 
Educació
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Estratègia de cerca
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Tria i definició del tema

Un cop has triat el tema, caldrà que et plantegis una sèrie 
de preguntes que t’ajudaran a concretar-lo abans de 
començar a buscar informació.
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✔ Incloent criteris geogràfics, cronològics, de 
gènere, edat … 

✔Observant si el resultat de la cerca ha de ser una 

dada concreta (factual) o el que ja s’ha escrit 

sobre un tema de forma exhaustiva o selectiva 

✔Cercant i identificant el concepte central clau

✔Organitzant la nostra idea en una o més preguntes 

Identificar i definir la nostra necessitat 
d’informació

Expresseu la matèria o tema en una frase concreta. Determinar una o 
més frases curtes, clares i concises (amb el que és just i precís) 
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Estableix el nivell i la cobertura de la 
cerca
• Acota el període temporal que ha de cobrir la

cerca el nivell d'actualitat segons si és un

estudi de caràcter retrospectiu o si volem

localitzar la informació més recent.

• Delimita la cobertura geogràfica en la qual se

centra la recerca.

• Pots fer servir l'anglès per ampliar la teva

cerca perquè és l'idioma científic per

excel·lència.

• Selecciona la tipologia documental:

monografies, articles d'investigació o de

revisió, tesi, ponències i comunicacions a

congressos, catàlegs o inventaris d'arxiu,

biografies, anuaris per a les dades d'actualitat,

estadístiques, dades geogràfiques, legislació...
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Establir les fonts d’informació més 
pertinents

És important que coneguis les eines més adequades per localitzar 
llibres, articles i altra bibliografia acadèmica:

Fonts basiques Fonts  especialitzades

✔ Cercador de les Biblioteques UAB ✔ Bases de dades

✔ Catàleg Col.lectiu de les Universitats 

de Catalunya (CCUC)

✔ Guies temàtiques

✔ REBIUN: Catálogo Colectivo de la 

Red de Bibliotecas Universitarias.

✔ Cercadors  especialitzats, 

repositoris… 

Més informació en l’apartat fonts d’informació

http://www.uab.cat/biblioteques/
http://www.uab.cat/web/els-nostres-fons/bases-de-dades-i-altres-recursos-electronics-1345746021506.html
http://cbueg-mt.iii.com/iii/encore/search/C__S__Orightresult__U1?lang=cat&suite=def
https://www.uab.cat/web/estudia-i-investiga/guies-tematiques-1345708785661.html
http://www.catalogo.rebiun.org/
http://www.uab.cat/web/els-nostres-fons/diposits-digitals-1345719614031.html
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Construir la cerca
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Identifica les paraules clau

L'èxit de la cerca estarà determinat en gran part per l'adequada

selecció dels termes que utilitzes en l'estratègia de cerca

• Utilitza termes significatius, que 
representen conceptes 
rellevants

• Oblida't de preposicions, 
conjuncions, articles, pronoms, 
adjectius o adverbis

• Busca sinònims i termes 
relacionats

• Equivalències en anglès i en 
altres llengües rellevants
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Exemple

Fixa’t en el tema descrit en el paràgraf següent i identifica 
els conceptes clau. Aquests seran els termes de cerca, que 
caldrà utilitzar per buscar informació al cercador, base de 
dades, etc. 

Com afecta, actualment, la contaminació de l’aire
causada pel trànsit als adolescents

Els termes subratllats seran les paraules claus, menys 
actualment, però tindrem present que la informació que 
volem és actual i filtrarem els resultats cronològicament. 
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Ara cal que pensis formes alternatives d’aquestes paraules clau:  

sinònims i paraules equivalents en altres llengües, paraules més 

especifiques o més generals, per utilitzar-les a l’hora de buscar: 

Concepte 1 Concepte 2 Concepte 3

contaminació de l’aire adolescents trànsit

pol·lució joves circulació

nois cotxes

vehicles
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Operadors booleans

•AND (i, y, &): recupera aquells 
documents que contenen tots 
dos termes.

•OR (+, O): recupera els 
documents que contenen 
qualsevol dels termes.

•NOT (- , AND NOT): recupera els 
documents que contenen un 
terme, però exclou tots els que 
contenen l’altre.

Els operadors booleans s’utilitzen per fer cerques d’informació. Aquests 

operadors permeten combinar els termes de cerca per refinar i 

recuperar exactament tot allò que necessitis.
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Altres operadors: truncament

• Les paraules clau poden tenir sufixos i
recuperar totes aquestes variants ens pot
ajudar a cercar documents que ens
interessin.

• El truncament permet recuperar el terme
tal com l’hem escrit i els termes amb les
variacions de sufixos.

• El més comuns són: *   !   ?   $   #

• Exemples: 

• terap* (recuperarem tots els documents 
que continguin els termes: teràpia, 
teràpies, terapèutic, terapèutics entre 
d’altres.

• wom*n recuperaria woman i women.

Utilitza els 
truncaments i 

comodins: signes 
que permeten 

cercar per l’arrel 
de la paraula o 

substituir-ne 
lletres.



1313

Operadors  de proximitat:

• WITH: per localitzar registres en 
què un camp conté una frase 
amb tots els termes 
especificats. Per exemple, si 
cerquem "Chicago WITH 
història", recuperarem aquells 
registres que continguin tant 
"Chicago" com "història" dins 
de la mateixa frase. 

• ADJ: per localitzar registres en 
què un camp conté tots els 
termes de cerca junts i en 
l'ordre en què es van introduir. 
Per exemple, si cerquem 
"Chicago ADJ història", 
recuperarem els registres amb 
els termes "Chicago" i "història" 
junts dins del mateix camp 
bibliogràfic i amb "Chicago" 
davant.

• NEAR: per localitzar registres en 
què un camp conté tots els 
termes de cerca junts; tanmateix, 
l'ordre dels termes no ha de 
coincidir amb l'ordre en què es 
van introduir. Per exemple, si 
cerquem "Chicago NEAR història 
recuperarem  els registres amb 
els termes "Chicago" i "història" 
junts dins del mateix camp 
bibliogràfic. "Chicago" o "història" 
poden aparèixer els primers en el 
camp. 

• “frase”: recupera la frase o 
paraules exactes que es troben 
entre cometes. Per exemple si 
cerquem ”historia de Chicago” 
recuperarem els registres amb els 
dos termes junts i seguits. 
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Exemple

El nostre tema de cerca és Com afecta, actualment, la 

contaminació de l’aire causada pel trànsit als adolescents

Combinarem sinònims amb OR i termes diferents amb AND. Així 

quedaria: 

(contaminació OR pol·lució) AND (adolescents OR joves OR nois) AND 

(trànsit OR circulació OR cotxes OR vehicles)
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Massa resultats? Posa un filtre a la 
teva cerca

✔ Per camps (p.e., efectua la cerca només en el 

camp d’autor)

✔ Delimita per la llengua dels documents

✔ Per àmbit geogràfic o cronològic

✔ Per format del document (p.e., només articles 

de revista)...



1616

Analitza el grau de pertinència i 
exhaustivitat dels resultats

• Els resultats s’ajusten a les teves 
necessitats d’informació? 

• Són útils per al teu treball? 
Pertinència

• Has recuperat tots els resultats 
referents a la teva necessitat 
d’informació? 

Exhaustivitat

Si no és així, potser hauràs de reformular 
l’estratègia
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Consells per a replantejar l'estratègia 
de cerca

• Afegeix més conceptes rellevants i 
combina'ls amb AND.

• Elimina truncaments

• Utilitza descriptors.

• Busca en camps més específics (per 
exemple, el títol o les paraules clau)

Si obtens molts 
resultats

• Elimina els conceptes menys rellevants i 
manté només els més importants.

• Afegeix sinònims i combina'ls amb OR.

• Utilitza truncaments.

• Amplia la cerca a camps més generals 
(p.e.: resum) o a tots els camps

Si obtens pocs 
resultats
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Recomanacions
• Dissenya estratègies de recerca adequades, 

utilitzant diferents tipus d'operadors i elements o 
símbols, que t’ajudaran a crear relacions entre 

les paraules o conceptes de cerca.

• Utilitza paraules en anglès, ja que la majoria de 

la informació acadèmica i científica que 
contenen les bases de dades es troba en aquest 

idioma.

• Utilitza parèntesi quan facis servir l'operador OR 

juntament amb altres operadors.

• Revisa la secció d'ajuda de les bases de dades 

per saber com utilitzar els operadors i símbols. 

• Utilitza l'opció de cerca avançada en les bases 

de dades per efectuar  la teva estratègia de 
cerca.
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Les fonts d’informació són aquells objectes o subjectes 

que generen, contenen, subministren o transfereixen 

informació

✔ Fonts primàries: donen accés directe a la 
informació. Exemples: llibres, revistes, 
diccionaris, enciclopèdies, etc.

✔ Fonts secundàries: són aquelles que no 
ofereixen coneixements nous però que 
faciliten l’accés a les fonts primàries. 
Exemples: catàlegs, bases de dades, 
portals temàtics, etc.
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Camps de cerca i tipus de cerca
Els camps de cerca són les parts dels registres dels documents en

les quals busquem els termes que seleccionem. Els camps de

cerca més habituals són: text lliure, títol, autor, paraules clau,

matèria, etc. La majoria de fonts d’informació tenen disponibles
dues opcions: cerca bàsica i cerca avançada.

✔ La cerca bàsica, en general, només 

ens permet fer la cerca en un únic 
camp del registre: per autor, per títol ... 

✔ La cerca avançada ens permet
combinar diversos camps de cerca,
per exemple títol i autor, títol i matèria...
amb els operadors que hem conegut
en el mòdul d’estratègia de cerca. Amb
aquest tipus de cerca obtenim resultats
més precisos.
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Triar la Informació
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Què és un recurs acadèmic?

Recurs Acadèmic vol dir que ha estat escrit per 

experts qualificats i que incorporen referències 

d’altres recerques. 

Al teu treball acadèmic és recomana que 

utilitzis informació acadèmica per recolzar els 

teus arguments. 

Per a triar quina informació té més valor

acadèmic et recomanem que passis el test

IDEARE.
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IDEARE

Material extret de UlibrayLab de la UVIC Biblioteca

https://www.uvic.cat/sites/default/files/9_bloc_2_informacio_fiable.pdf


24

Excel·lent exemple d’obra 
acadèmica

Material extret de UlibrayLab de la UVIC Biblioteca

• Intenció: l’article té un objectiu concret

• Destinataris: acadèmics i investigadors

• Evidència: els autors citen evidències i 

referències bibliogràfiques 

• Actualitat: Bona

• Rellevància: Excel·lent. Es realitza un 

estudi concret sobre el tema i s’ha citat 

altres vegades

• Expertesa: els autors són especialistes en 

la matèria i tenen publicades altres 

articles de l’àmbit de l’economia.

https://www.uvic.cat/sites/default/files/9_bloc_2_informacio_fiable.pdf
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Bon exemple d’obra acadèmica

Material extret de UlibrayLab de la UVIC Biblioteca

• Intenció: pretén oferir una reconstrucció de la contabilitat nacional durant més d’un segle i mig, entre1850 

i 2015, i la sintesi dels seus resultats

• Destinataris: estudiants universitaris i investigadors

• Evidència: els autors citen evidències i referències bibliogràfiques 

• Actualitat: molt bona

• Rellevància: Excel·lent. Es realitza un estudi concret sobre l’economia espanyola 

• Expertesa: l’autor és un reconegut historiador que es dedica preferentment a la recerca de temes 

d'història econòmica i social relatius a Catalunya i a les Antilles

https://www.uvic.cat/sites/default/files/9_bloc_2_informacio_fiable.pdf
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Regular exemple d’obra acadèmica

Material extret de UlibrayLab de la UVIC Biblioteca

No apareix autor

Renda per capita

Viquipèdia
Consultat 27 de juliol 2019

https://ca.wikipedia.org/wiki/Renda_p

er_capita

https://www.uvic.cat/sites/default/files/9_bloc_2_informacio_fiable.pdf
https://ca.wikipedia.org/wiki/Renda_per_capita
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No és una obra acadèmica

Material extret de UlibrayLab de la UVIC Biblioteca

La Reserva federal de EEUU mantiene 

los tipos de interés pero abre la puerta 

a bajarlos pronto / Sandro Pozzi
El País (19/06/2019)

Consultat 27 de juliol 2019

https://elpais.com/economia/2019/06/

19/actualidad/1560940301_857626.html

https://www.uvic.cat/sites/default/files/9_bloc_2_informacio_fiable.pdf
https://elpais.com/economia/2019/06/19/actualidad/1560940301_857626.html
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Fonts d’informació
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Coneix les fonts d’informació més rellevants

Et mostrem  les eines més adequades per localitzar llibres, articles i 
altra bibliografia acadèmica:

Fonts bàsiques Fonts  especialitzades

✔ Cercador de les Biblioteques UAB ✔ Bases de dades

✔ Catàleg Col.lectiu de les Universitats 

de Catalunya (CCUC)

✔ Guies temàtiques

✔ REBIUN: Catálogo Colectivo de la 

Red de Bibliotecas Universitarias.

✔ Cercadors  especialitzats, repositoris 

… 

Més informació en l’apartat fonts d’informació

http://www.uab.cat/biblioteques/
http://www.uab.cat/web/els-nostres-fons/bases-de-dades-i-altres-recursos-electronics-1345746021506.html
http://cbueg-mt.iii.com/iii/encore/search/C__S__Orightresult__U1?lang=cat&suite=def
https://www.uab.cat/web/estudia-i-investiga/guies-tematiques-1345708785661.html
http://www.catalogo.rebiun.org/
http://www.uab.cat/web/els-nostres-fons/diposits-digitals-1345719614031.html
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El Cercador: http://www.uab.cat/biblioteques

http://www.uab.cat/biblioteques
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El Cercador

Eina que permet cercar en tots els recursos de les Biblioteques de la 
UAB.

La cerca es realitza de manera simultània a:

• El catàleg de las biblioteques de la UAB.

• La biblioteca digital de la UAB (recursos electrònics subscrits per 
les biblioteques de la UAB).

• Els dipòsits digitals DDD i Traces.

Permet:

• Limitar els resultats segons diversos criteris.
• Accedir al text complet (si està disponible).

• Gestionar les reserves i préstecs de documents a través de “El 
meu compte”.

• Guardar llistes de documents, enviar les referències i exportar-les 

al gestor de referències bibliogràfiques Mendeley.
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Resultats cercador
Al realitzar una cerca ens mostra tots els documents tant impresos 

com electrònics i pots fer filtres per acotar els resultats: 

• Veure només el que hi ha a les Biblioteques UAB: Filtrar per 

Catàleg UAB.

• Veure només els documents electrònics: filtrar per Biblioteca 

Digital.

• Veure només recursos electrònics a text complet: Filtrar per Text 
complet.

• Veure aquells recursos electrònics publicats en revistes 

d’impacte: Filtrar per Peer review

• Filtrar per altres facetes com són: biblioteca, col·lecció, format, 

idioma, matèria, àmbit geogràfic, anys de publicació .... 

Els resultats estan ordenats per rellevància (els més consultats).
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Cerca bàsica

Filtres o 

facetes
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Cerca avançada
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On buscar? : accés als recursos-e 
des de fora de la UAB 
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Com trobar llibres i revistes
Al cercador trobarem llibres i revistes tant en paper

com electrònics.



3737

Com trobar revistes
Tant si la revista és impresa com electrònica, cal consultar el cercador, que donarà

accés directe al text complet de la revista, si la tenim subscrita o, si tenim la versió

impresa, indicarà en quina biblioteca es troba.

Les Biblioteques UAB compten amb un munt de revistes electròniques subscrites, així

com plataformes específiques en aquest tipus de format:

http://web.b.ebscohost.com/pfi/search/basic?sid=65db1445-64b9-4f6a-b60a-8058f124993e@pdc-v-sessmgr01&vid=0&sdb=edspub&tid=3000EP
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Com trobar llibres electrònics
Les Biblioteques UAB compten amb un munt de llibres electrònics subscrits,

així com plataformes específiques en aquest tipus de format, encara que

algunes plataformes no permeten la descàrrega:

http://web.b.ebscohost.com/pfi/search/basic?sid=65db1445-64b9-4f6a-b60a-8058f124993e@pdc-v-sessmgr01&vid=0&sdb=edspub&tid=3000EP
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Trobar articles
Al Cercador trobarem articles de revista (DDD, base de dades com 
Dialnet, Elsevier, Wiley, Proquest, WOS, etc.) 

• Si cerquem un article determinat cerquem pel títol de 

l’article. Si no el trobem, podem buscar pel títol de la revista 
on està publicat.

• Si cerquem articles sota una temàtica determinada 
🡪 cercarem pel tema (per exemple: economia espanyola) i 

limitarem a Text complet o Peer Reviewed o per format: 

Article/capítol de llibre, reviews, etc.
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Podem cercar també a : 

http://cbueg-mt.iii.com/iii/encore/?lang=cat
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https://rebiun.baratz.es/rebiun/search?q=
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• Cercadors: eina de cerca per 
paraules clau que mostra un llistat de 
pàgines web indexades 
automàticament. Són útils per trobar 
documents i llocs web, donen accés 
a informació actualitzada i 
recuperen una gran quantitat 
d’informació.

• Portals temàtics: són llocs web que 
ofereixen un conjunt de recursos i 
serveis d’una temàtica específica on 
la informació la seleccionen  experts 
en la matèria. Exemple: guies 
temàtiques del Servei de Biblioteques 
UAB.

Cercar a Internet
Cal tenir en compte que: a Internet hi ha molta informació poc fiable 

i  poc rigorosa  i cal fer una lectura crítica de la informació trobada.



44

Cercador a Internet
• Base de dades de pàgines web indexades automàticament.
• Permeten 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.
• Recuperen una gran quantitat d’informació

.

Perill d’infoxicació

Google Acadèmic: bon punt de partida que proporciona una visió 

general. És el cercador de Google enfocat al món acadèmic i de la 

investigació: especialitzat en articles de revistes científiques, treballs de 

recerca, informes, tesis, llibres, etc. 

GoogleBooks: vista prèvia de milions de llibres publicats arreu del 

món.

Informació de com enllaçar la Biblioteca Digital UAB al Google Scholar, 

en aquest vídeo.

https://scholar.google.es/
https://books.google.com/
https://www.youtube.com/watch?v=VoeIVmE2iCY&list=PLUvzY5jD2ViDNhoI1V2iGCejs-qqPqsbj&index=2
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Premsa digital

El portal El Quiosc posa a la teva disposició la premsa digital i les bases de 

dades de premsa subscrites per la UAB i altres recursos d’utilitat (directoris de 

mitjans, cercadors de notícies, etc.) https://www.bib.uab.cat/premsa/

https://www.bib.uab.cat/premsa/
https://www.bib.uab.cat/premsa/
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On cercar les bases de dades?

http://www.uab.cat/biblioteques

http://www.uab.cat/biblioteques
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Bases de dades (científiques)

Les bases de dades són una de les principals fonts 

d’informació per trobar literatura científica

I en hi ha d’especialitzades com

https://www-uab-cat.are.uab.cat/web/guies-tematiques/filologia/bases-de-dades-1345788960021.html
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Bases de dades (científiques)

Grans portals de revistes científiques:

Portals d’editorials:

http://dialnet.unirioja.es/
https://doaj.org/
http://www.redalyc.org/
http://www.raco.cat/
https://cataleg.uab.cat/iii/encore/record/C__Rb1698976?lang=cat
https://cataleg.uab.cat/iii/encore/record/C__Rb1662522?lang=cat
https://cataleg.uab.cat/iii/encore/record/C__Rb1574568?lang=cat
https://cataleg.uab.cat/iii/encore/record/C__Rb1910424?lang=cat
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Estratègia de cerca a les bases de dades

En interrogar la base de dades podem fer 

servir:

• Camps: TÍTOL, AUTOR, FONT, etc.

• Operadors booleans: AND, OR, NOT

• Operadors de proximitat: WITH, ADJ, NEAR, “ ”

• Per ampliar: Truncaments i comodins: *   !   ?   $   #

• Per limitar: Filtres: tipus de document, idioma, any… 

• Tesaure de la base de dades
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Principals bases de dades en Educació

• ERIC: base de dades bibliogràfica produïda per 

Educational Resources Information Center que recull els 

documents citats en Resources in Education (RIE) i en 

Current Index to Journal in Education (CIJE). Conté uns 1,6 

milions de registres i s’elabora a partir d’uns 1000 títols de 

revistes especialitzades, però també conté informació 

publicada en altres mitjans i 350.000 ítems en text complet. 

Actualització trimestral.

• Accés: accés ProQuest restringit als membres de la 

comunitat UAB i Aquesta base de dades també es pot 
consultar lliurement a https://eric.ed.gov/

• Tipus de documents: articles, revistes, llibres, dissertacions, 

ponències, informes, etc

• Temàtica: Educació

• Consulta: 

https://www.youtube.com/user/SearchEduResources
(tutorial) http://eric.ed.gov/?faq (en anglès): guia d’ Ajuda

https://cataleg.uab.cat/iii/encore/record/C__Rb1575054?lang=cat
http://search.proquest.com/eric/socialsciences/fromDatabasesLayer?accountid=15292
https://eric.ed.gov/
https://www.youtube.com/user/SearchEduResources
http://eric.ed.gov/?faq
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• Dialnet: Portal bibliogràfic que difon la literatura 

científica hispana

• Tipus de documents: articles de revista, llibres, capítols 

de llibres, actes de congressos, tesis doctorals, etc. 

• Temàtica: ciències humanes, jurídiques i socials

• Altres: ofereix un servei d’alertes bibliogràfiques i 

accés al text complet d’alguns documents 

• Consulta la guia d’ús

• ÍnDICEs: 

• Tipus de documents: articles de revistes científiques 

espanyoles, ponències, tesis, compilacions, informes i 

monografies

• Temàtica: multidisciplinar

• Consulta la guia d’ús

https://cataleg.uab.cat/iii/encore/record/C__Rb1614349?lang=cat
https://dialnet.unirioja.es/publico/anexos/info_Dialnet_Plus.pdf
https://cataleg.uab.cat/iii/encore/record/C__Rb1695596?lang=cat
https://indices.csic.es/sites/default/files/2018-02/Manual%20para%20suscriptores%20InDICEs-CSIC.pdf
https://cataleg.uab.cat/iii/encore/record/C__Rb1614349?lang=cat
https://cataleg.uab.cat/iii/encore/record/C__Rb1695596__S%C3%8Dndices-CSIC__Orightresult__U__X6?lang=cat&suite=def
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• Scopus: Produïda per Elsevier i és la base de 

dades de resums i cites revisades per parells més 
gran del món, amb actualització diària 

• Accés a text complet (recursos subscrits UAB o 
d’accés obert)

• Tipus de documents: referències de revistes, 

publicacions comercials, llibres, recursos web, 
patents i perfils d’autor 

• Temàtica: multidisciplinar 

• Altres: informació en 40 idiomes, cobertura no 

anglosaxona (6.900 revistes europees, més del 50% 

dels títols són europeus, sud-americans i àsia-

pacífics). Ofereix serveis de valor afegit: creació 

d’alertes bibliogràfiques, consulta de factor 

d’impacte, índex H, etc.  

• Consulta la guia d’ús

https://cataleg.uab.cat/iii/encore/record/C__Rb1826052?lang=cat
http://diposit.ub.edu/dspace/bitstream/2445/114662/5/Scopus_guia_112018.pdf
https://cataleg.uab.cat/iii/encore/record/C__Rb1826052?lang=cat
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• Web of Science: WOS. Portal d’àmbit principalment anglosaxó 

de l’empresa Clarivate Analytics. Inclou informació bibliomètrica 
d’alta qualitat

• Accés a text complet (recursos subscrits UAB o d’accés obert)

• Tipus de documents: articles de revista, conferències, llibres, capítols 
de llibres, etc. 

• Temàtica: multidisciplinar

• Altres: permet fer cerques temàtiques i per obra i/o autor citats, 

consultar indicadors bibliomètrics (nombre de citacions, índex H, 
factor d’impacte de les revistes, etc.) 

• Dona accés, entre d’altres, a: Science Citation Index (més de 8.000 
publicacions), Social Sciences Citation Index (més de 3.000 
publicacions), Arts & Humanities Citation Index (més de 1.600 
revistes), Conference Proceedings Citation Index (12.000 
conferències per any) i Book Citation Index (citacions de llibres i 
capítols de llibres –impresos i electrònics-. També a: Biosis Previews, 
Medline, Scielo Citation Index, Korean Journals Database i Russian

Science Citation Index

• Consulta la guia d’ús

https://cataleg.uab.cat/iii/encore/record/C__Rb1625736?lang=cat
https://cataleg.uab.cat/iii/encore/record/C__Rb1625736?lang=cat
http://diposit.ub.edu/dspace/bitstream/2445/113538/4/WoS_guia_082018.pdf
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Altres bases de dades d'interès

• PsycINFO: la base de dades Psychology & Behavioral Sciences 

Collection, que dona accés al text complet de més de 500 títols de 

revistes especialitzades en psiquiatria, psicologia, processos mentals, 

característiques emocionals i de conducta, antropologia i mètodes 

experimentals.

• Psicodoc: base de dades bibliogràfica especialitzada en revistes i 

congressos de psicologia i àrees relacionades editades a Espanya i 
Amèrica Llatina.

• Pubpsych: eina que recull informació sobre psicologia: publicacions, 

tests, programes terapèutics i dades d’investigació. Es tracta d’una base 

de dades gratuïta que es pot consultar en quatre idiomes, entre ells el 

castellà.

• Teacher Reference Center: produïda per EBSCO, consultable també des 

de la plataforma EbscoHost contractada pel CSUC, Consorci de 
Biblioteques Universitàries de Catalunya.

https://cataleg.uab.cat/iii/encore/record/C__Rb1625246?lang=cat
https://cataleg.uab.cat/iii/encore/record/C__Rb1590756?lang=spi
http://www.pubpsych.es/
https://cataleg.uab.cat/iii/encore/record/C__Rb1733725?lang=spi
http://www.cbuc.cat/
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