
Cerca i gestió de la informació:

les principals fonts d’informació en física

geologia, matemàtiques i química
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Les primeres preguntes 
quan comencem una cerca

• Abast cronològic i geogràfic?

• Llengua dels documents?

• Tipus de Fonts

o primàries (text complet, dades factuals…)

o secundàries (bibliografies, directoris…)?

• Tipus de documents (articles de revista, tesis,

llibres, patents, normes...)
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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 dipòsits

digitals institucionals (repositoris).

• Google Books: vista prèvia de milions de

llibres publicats arreu del món.
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http://scholar.google.es/
http://books.google.com/?hl=ca
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https://youtu.be/8ZKc1PmGu0Q

https://youtu.be/8ZKc1PmGu0Q


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

o Establir relacions entre els termes

• Analitzar el grau de pertinència i exhaustivitat dels 

resultats
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Formular i definir la 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)

o Incloent criteris geogràfics, cronològics, de gènere, edat …

o 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

o Cercant el concepte central en una enciclopèdia o diccionari

especialitzat

o Organitzant la nostra idea en una o més preguntes
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Llenguatge natural o controlat
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Llenguatge lliure o natural: Termes que utilitzem quan parlem

• Avantatge: facilita molt la cerca
• Inconvenient: pot passar que obtinguem massa informació no pertinent. O

que no recuperem informació pertinent

Si fem la nostra cerca utilitzant el llenguatge natural, haurem de tenir en
compte:

• Fer servir sinònims i paraules alternatives
• Fer la cerca en diversos idiomes
• Fer servir el nivell d’especialització adequat
• Singulars i plurals - Sigles i noms desenvolupats

Llenguatge controlat: Conjunt de paraules que un grup d'experts tria i recull

en una llista per anomenar determinades matèries.
És el llenguatge convencional que utilitzen els catàlegs, les bases de dades, etc.
per organitzar els documents que contenen.
• Avantatge: Permet obtenir resultats més precisos
• Inconvenient: Cal familiaritzar-se amb les seves peculiaritats per poder-lo

aprofitar al màxim
• Exemples: arbre de matèries (tesaurus)



Identificar els conceptes clau

Tema: Impressió 3D a nanoescala usant grafè

• Concepte 1: impressió 3D

• Concepte 2: nanoescala

• Concepte 3: grafè
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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

3D printing nanoscale graphene

three dimensional 
printing

nanostructured

nanoparticles
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Combinació dels termes

Operadors booleans: Són elements que permeten

combinar els termes de cerca per refinar i

recuperar exactament tot allò que volem:

o AND (i, y, &): recupera aquells documents que

contenen tots dos termes.

o OR (+, O): recupera els documents que contenen

qualsevol dels termes.

o NOT (-): recupera els documents que contenen un

terme, però exclou tots els que contenen l’altre.
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Combinació dels termes

Operadors booleans: d’aquesta manera combinaríem sinònims amb OR i termes de

conceptes diferents amb AND.

Concepte 1 Concepte 2 Concepte 3

3D printing nanoscale graphene

three dimensional 
printing

nanostructured

nanoparticle
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AND

OR

Així quedaria: (3D printing OR three dimensional printing) AND (nanoscale OR
nanostructured OR nanoparticle) AND graphene



Combinació dels termes

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...):

o WITH: recupera aquells documents en els quals els dos
termes es troben en el mateix camp.

o ADJ: recupera els documents que tenen els dos termes,
separats pel nombre de termes indicats amb el número.

o NEAR: recupera els documents que contenen els dos termes
dins d’un mateix paràgraf o frase.

o “ ” : recupera la frase o paraules exactes que es troben
entre cometes .
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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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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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Executar la cerca i avaluar els 
resultats

• Pertinència i exhaustivitat: Cal analitzar si és necessari

reformular la nostra estratègia de cerca.

o Pertinència : els resultats obtinguts s’ajusten a les nostres necessitats

d’informació, que ens són útils per al nostre treball.

o Exhaustivitat: recuperem tots els resultats referents a la nostra

necessitat d'informació que hi ha a la font d'informació.

• Soroll i silenci

o Soroll: obtenció d’informació no rellevant per a la nostra recerca.

o 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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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 o
subjectes que generen, contenen, subministren
o transfereixen informació.

• Podem distingir dos tipus de fonts d’informació:

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

o Fonts secundàries: recopilen informació sobre les
fonts primàries, és a dir, són fonts de referència 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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El Cercador: http://www.uab.cat/biblioteques

http://www.uab.cat/biblioteques


Eina que permet la cerca simultània de tots els recursos de les 
Biblioteques de la UAB, tant impresos com electrònics, oferint 
l’accés al text complet. Pots cercar des d’un unic punt, articles, 
llibres, capítols de llibre, bases de dades, etc...  

Busca simultàniament 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 y 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

El Cercador



Cercador

Filtres o 
facetes Text complert



Al realitzar una cerca ens mostra tots els documents tant 
impresos com electrònics i per tant, segons interès o no podem 
fer un primer filtre: 

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

• Veure només els documents electrònics: poden ser 
referències o text complert: filtrar per Biblioteca Digital

• Veure només recursos electrònics a text complert: Filtrar 
per Text complert

• Veure aquells recursos electrònics publicats en revistes 
d’impacte: Filtrar per Peer review

• També podem filtrar per altres facetes com son Biblioteca, 
Col·lecció, Format, Idioma, Matèria, àmbit geogràfic, Anys 
de publicació.... 

Els resultats estan ordenats per rellevància (el més pertinents)

Resultats cercador



Cerca avançada



Informació sobre els exemplars 
impresos



Informació sobre resultats recursos-e

Alguns dels resultats que ens donaran poden ser recursos-e que no sempre tenim 
l’accés al text complert. Clicant sobre el títol ens donarà la informació sobre el recurs 
i en alguns casos ens portarà al document en concret, en altres la informació que 
apareix a la dreta ens indica si el podem consultar o bé demanar per PI. 



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

donarà accés directe al text complert de la revista, si la tenim subscrita o, en el

seu defecte, 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 especifiques en aquest tipus de format:

http://web.b.ebscohost.com/pfi/search/basic?sid=65db1445-64b9-4f6a-b60a-8058f124993e%40pdc-v-sessmgr01&vid=0&sdb=edspub&tid=3000EP


Com trobar libres electrònics
Les Biblioteques UAB compten amb molts llibres electrònics

subscrits, així com plataformes especifiques en aquest tipus de

format, encara que algunes plataformes no permeten la descarrega:

http://web.b.ebscohost.com/pfi/search/basic?sid=65db1445-64b9-4f6a-b60a-8058f124993e%40pdc-v-sessmgr01&vid=0&sdb=edspub&tid=3000EP


EXERCICI 1

• Busca en el Cercador de les Biblioteques UAB

documents sobre nanociència o nanotecnologia

o que facin referencia a qualsevol terme que

comenci per nano, no anteriors a 2010

• I que estiguin a la Biblioteca de Ciència i

Tecnologia?
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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 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.

Exemples: 

o IGME. Instituto Geológico y Minero de España http://www.igme.es

o FECYT http://www.fecyt.es/

o Blog de l'Observatori de la Recerca (OR-IEC) http://blogs.iec.cat/observatori/
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http://www.igme.es/
http://www.fecyt.es/
http://blogs.iec.cat/observatori/


Dipòsits digitals

31

https://www.uab.cat/web/els-nostres-

fons/diposits-digitals-1345719614031.html

https://www.uab.cat/web/els-nostres-fons/diposits-digitals-1345719614031.html


Bases de dades

La funció principal és identificar documents existents sobre un tema

determinat. La base de dades informa sobre l’existència d’aquells documents

independentment de la seva localització física (excepte en les bases de dades

a text complet que donen accés al document, normalment electrònic).

Les bases de dades solen comptar amb els següents elements que poden ser

útils a l'hora de realitzar les consultes:

• Descriptors o paraules clau, Keywords

• Índex, Index Dictionary

• Tesaurus

• Documents d'ajuda, guies, demos...
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Tipologia

Trobem dos grups bàsics de bases de dades:

• Bases de dades bibliogràfiques: ofereixen la referència

bibliogràfica dels documents que contenen, és a dir: autor,

títol, publicació, any.

• Bases de dades documentals: a més de les dades mínimes

que ofereixen les anteriors, també inclouen informació

relativa al contingut del document. En la majoria de casos ens

trobem un resum o abstract, i depenent de la base de dades

també el text complet.

A més cal tenir en compte el tipus de documents que indexa, per

exemple en una base de dades de tesis doctorals no trobarem

articles de revista.
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Accés

Per cercar les bases de dades que tenim a la

UAB, podem consultar les a traves:

• Guia temàtica https://www.uab.cat/web/guies-

tematiques/ciencies-1345711459465.html

• També podeu cercar per títol de la bases de

dades al Cercador de les biblioteques de la

UAB.
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https://www.uab.cat/web/guies-tematiques/ciencies-1345711459465.html


Web of Science
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Scopus
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Altres  bases de dades
• GeoRef - Extensa base de dades sobre geociències que inclou

referències de totes les publicacions del U.S. Geological Survey i de les

tesis sobre geociències dels Estats Units i Canadà.

• MathSciNet - Referències bibliogràfiques i ressenyes de publicacions del

camp de les matemàtiques. Editor: American Mathematical Society

• SciFinder - És un sistema integrat d'informació per a cercar a les bases

de dades químiques produïdes per Chemical Abstracts Service (CAS) i

que es pot complementar amb la base de dades Medline. Destaca per

la possibilitat de buscar informació sobre productes químics per

estructures i per reaccions. Cal registrar-se. Trobareu les instruccions al catàleg

buscant scifinder.

• arXiv.org - Dipòsit digital de preprints (Física, Matemàtiques, Ciències

de la Computació, Biologia Quantitativa, Finances Quantitatives i

Estadístiques)
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https://cataleg.uab.cat/iii/encore/record/C__Rb1625849?lang=cat
https://cataleg.uab.cat/iii/encore/record/C__Rb1425640?lang=cat
https://cataleg.uab.cat/iii/encore/record/C__Rb1556183?lang=cat
https://arxiv.org/


Georef

• https://cataleg.uab.cat/iii/encore/record/C__Rb1625849

?lang=cat

• Tema a cercar: 

Composició química de la lava dels volcans Etna i també del 

Vesuvi (Vesuvius)

chem* compos* lava (etna or vesuvius)
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https://cataleg.uab.cat/iii/encore/record/C__Rb1625849?lang=cat


Mathscinet

https://cataleg.uab.cat/iii/encore/record/C__Rb1

425640?lang=cat

Cercar:

Analisi fractal en biologia o biomedicina

Identificar dins la base de dades alguna referencia que tracti això, 

veure la classificació i tornar a refer la cerca inicial.
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https://cataleg.uab.cat/iii/encore/record/C__Rb1425640?lang=cat


SciFinder

https://cataleg.uab.cat/iii/encore/record/C__Rb1

556183?lang=cat Prèviament teniu que registrar-vos.

Cercar en llenguatge natural:

Chemical composition of lava from Etna

Com no es pot utilizar operadors booleans una 

manera d’afegir Vesuvi seria com sinònim:

Chemical composition of lava from Etna (Vesuvius)

40

https://cataleg.uab.cat/iii/encore/record/C__Rb1556183?lang=cat


SciFinder
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http://cataleg.uab.cat/iii/encore/record/C__Rb1556183__Sscifinder__Orightresult__U__X8;jsessionid=84D50E2E57098DBA83A323D22BFAC83C?lang=cat&suite=def


Alertes

• Les alertes de cerques a les bases de dades us

permeten guardar estratègies de cerca i rebre

alertes automàtiques de nous resultats que

coincideixen amb dita estratègia, tant per

correu electrònic, com per RSS. Feu una cerca,

guardeu l'estratègia i configureu l'alerta per

rebre les novetats.
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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. A ISO 690:2010 trobareu el marc en el que es

basen tots els estils de citació.

•
43

http://www.iso.org/iso/home/store/catalogue_tc/catalogue_detail.htm?csnumber=43320


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:

o Mendeley institucional

o Zotero

o EndNote
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https://www.uab.cat/web/estudia-i-investiga/citacions-i-bibliografia-1345708785665.html
https://www.uab.cat/web/estudia-i-investiga/mendeley-institucional-1345718283901.html
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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 

https://www.uab.cat/web/estudia-i-investiga/citacions-i-bibliografia-1345708785665.html


Crèdits

• Aquest material docent ha estat realitzat per personal del

Servei de Biblioteques de la UAB

• Algunes diapositives i continguts han estan extrets dels

següents materials docents:

o Gonzalez, Mònica; Besson, Carme: Jornades de formació sobre

el TFG. Recursos, citació i drets d'autor del TFG . [

Presentacions]. [Consulta 20.02.2015] Disponible a:

http://ddd.uab.cat/

o Gines, Pilar. Eines documentals per elaborar el TFG [

Presentacions]. [Consulta 5.02.2015] Disponible a:

http://ddd.uab.cat/
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http://ddd.uab.cat/record/127202?ln=ca
http://ddd.uab.cat/
http://ddd.uab.cat/search?f=title&p=Eines%20documentals%20per%20elaborar%20el%20TFG&sc=1&ln=ca
http://ddd.uab.cat/
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Per a consultes i suggeriments,
contacteu amb les biblioteques

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

Gràcies per la 
vostra atenció

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

