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Guia – Com fer treballs de grau



Quines fonts d’informació utilitzaré?
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…)



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



Combinació dels termes

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.



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...):

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

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

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

• “ ” : recupera la frase o paraules exactes que es troben
entre cometes .



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: *   !   ?   $   #



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)



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

http://www.uab.cat/biblioteques


El cercador



Cerca bàsica

Filtres Text complet



Cerca avançada



Revistes i llibres electrònics



Bases de dades



Catàleg clàssic



Catàleg col·lectiu de les universitats de 
Catalunya



Catàleg col·lectiu de les universitats de 
Catalunya



Altres catàlegs

• Catàleg de biblioteques universitàries espanyoles
http://rebiun.crue.org

• Catàleg de biblioteques del Consejo Superior de
Investigaciones Científicas http://aleph.csic.es

• Catàlegs de biblioteques a nivell europeu i internacional
http://catàleg.uab.cat/screens*cat/catàlegs_cat.html

http://rebiun.crue.org/
http://aleph.csic.es/
http://catàleg.uab.cat/screens*cat/catàlegs_cat.html


Accés als recursos electrònics des de 
fora de la UAB

Per accedir a la biblioteca digital des de qualsevol dispositiu amb 
connexió a internet.



Cercar a Internet 

Font de la imatge: Garry101 https://www.flickr.com/photos/48209412@N07/4544467145/in/photolist-7VzzKP-5cyqbZ-5cyMrv-8xAMj-
Pu1D7-9GfwMu-4bbgRN-UjVdfc-o5A7q-b5tn1k-ej2RoM-jzoTrN-6ST96f-9twGjf-5snzn4-6XmDTf-G34eHr-bemXBi-27rqcbD-rrUakm-4wpQLX-
6NDPvM-jhXCD-Lsfef-6h3WbQ-i4HW8-WUyjc3-e8xC9j-9kx14E-6yAUMW-bH5jsB-7FSUGu-4hcJfk-8GxRpG-6nWqba-6eiMmK-2ZWgrq-6e76Pm-
cz1Crm-8HKyeV-apWwzU-7FNRCe-8HKyjv-4BfgRK-7FSRdJ-iKjmwz-HMst5P-4CpUn-7FSTkW-7FSSWh  

https://www.flickr.com/photos/48209412@N07/4544467145/in/photolist-7VzzKP-5cyqbZ-5cyMrv-8xAMj-Pu1D7-9GfwMu-4bbgRN-UjVdfc-o5A7q-b5tn1k-ej2RoM-jzoTrN-6ST96f-9twGjf-5snzn4-6XmDTf-G34eHr-bemXBi-27rqcbD-rrUakm-4wpQLX-6NDPvM-jhXCD-Lsfef-6h3WbQ-i4HW8-WUyjc3-e8xC9j-9kx14E-6yAUMW-bH5jsB-7FSUGu-4hcJfk-8GxRpG-6nWqba-6eiMmK-2ZWgrq-6e76Pm-cz1Crm-8HKyeV-apWwzU-7FNRCe-8HKyjv-4BfgRK-7FSRdJ-iKjmwz-HMst5P-4CpUn-7FSTkW-7FSSWh


Guia temàtica  
Ciència animal i aliments

https://www.uab.cat/web/guies-tematiques/ciencia-animal-i-aliments-
1345711332349.html

https://www.uab.cat/web/guies-tematiques/ciencia-animal-i-aliments-1345711332349.html


Cercadors acadèmics  

Google Scholar, 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.

https://scholar.google.es/


Cercadors acadèmics  



Cercadors acadèmics  

Plataforma multilingüe que cerca en portals internacionals, 
desenvolupada per la Office of Scientific and Technical Information
(OSTI), una secció de l’Office of Science within the US Department of 
Energy http://worldwidescience.org

Versió en castellà del portal Science.gov que agrupa les principals 
organitzacions científiques dels Estats Units. Cerca en més de 60 
bases de dades i en més de 2200 portals webs. 
http://ciència.science.gov

http://worldwidescience.org/
http://ciència.science.gov/


Bases de dades

Les bases de dades són una de les principals fonts on trobar
literatura científica de qualitat.

• 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.



Bases de dades científiques més 
importants

http://wos.fecyt.es
(xarxa UAB) 

http://www.scopus.com
(xarxa UAB)  

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed

Natural Science Collection https://search.proquest.com/naturalscience/index
Health & Medical Collection https://search.proquest.com/healthcomplete/advanced

http://wos.fecyt.es/
http://www.scopus.com/
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?otool=bibuablib
https://search.proquest.com/naturalscience/index
https://search.proquest.com/healthcomplete/advanced


Base de dades d’aliments

Food Science and Tecnology Abstracts (FSTA) (xarxa UAB)
Guia de consulta https://ddd.uab.cat/record/63639

Guia ràpida http://diposit.ub.edu/dspace/bitstream/2445/114082/1/FSTA_guia_072017.pdf

https://ddd.uab.cat/record/63639
http://diposit.ub.edu/dspace/bitstream/2445/114082/1/FSTA_guia_072017.pdf


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.



Llibres electrònics

Podeu accedir a través del cercador de 
biblioteques o a través de l’apartat 
Llibres electrònics de la Guia de ciència 
animal i aliments

Knovel

Wageningen Academic

http://www.uab.cat/biblioteques
http://www.uab.cat/web/guies-tematiques/ciencia-animal-i-aliments/llibres-electronics-1345725508602.html
https://app.knovel.com/web/
http://www.wageningenacademic.com/action/showPublications?category=4003603&pubType=bookOnly&


Llibres electrònics

Editorial Médica
Panamericana

INGEBOOK
Guia : http://ddd.uab.cat/record/150201

http://www.medicapanamericana.com/digital/ebooks/buscador
http://www.ingebook.com/ib/NPortada?CodPortada=1000180
http://ddd.uab.cat/record/150201


Llibres electrònics

Myilibrary

ScienceDirect

http://lib.myilibrary.com/Home.aspx
http://www.sciencedirect.com/science/bookbshsrw/sub/vetscimed


Llibres electrònics

Wiley

SpringerLink

http://onlinelibrary.wiley.com/subject/code/000058
https://link.springer.com/


Llibres electrònics

CAB Ebooks

CRCnetBASE

http://www.cabi.org/cabebooks
http://www.crcnetbase.com/


Llibres electrònics

I d’altres llibres electrònics en accés obert que podeu trobar en la 
Guia de ciència animal i aliments

http://www.uab.cat/web/guies-tematiques/ciencia-animal-i-aliments/llibres-electronics-1345725508602.html


Treballs de recerca

Treballs de fi de grau elaborats per estudiants del grau de Ciència i Tecnologia dels 
Aliments de la Facultat de Veterinària UAB, a partir del curs 2013-2014, dipositats al 
DDD.

Tesis doctorals 
• TDX: tesis doctorals llegides a Catalunya a text complet http://www.tdx.cat
• Teseo: tesis doctorals llegides en universitats espanyoles inclou el resum de les tesis 

llegides a les universitats espanyoles des de 1976. L'accés al text complet depèn de 
l'autor. https://www.educacion.gob.es/teseo/irGestionarConsulta.do

• Dialnet: inclou l'accés al text complet de tesis de més de 50 universitats espanyoles. 
Es pot cercar per paraula clau, universitats i matèries. https://dialnet.unirioja.es/

• Dart-Europe, Proquest Dissertations and Theses, Open Access Theses and 
Dissertations, Networked Digital Library of Theses and Dissertations, EBSCO Open 
Dissertations

Treballs de fi de màster elaborats per estudiants de màster de la Facultat de Veterinària 
UAB, dipositats al DDD.

Guia : Recomanacions per elaborar tesis doctorals 

https://ddd.uab.cat/search?cc=tfg&p=2501925&f=codititulacio
http://www.tdx.cat/
https://www.educacion.gob.es/teseo/irGestionarConsulta.do
https://dialnet.unirioja.es/
http://www.dart-europe.eu/basic-search.php
https://search.proquest.com/pqdtglobal/index?accountid=15292
https://oatd.org/
http://www.ndltd.org/
https://biblioboard.com/opendissertations/
https://ddd.uab.cat/collection/facvettfm?ln=ca
https://ddd.uab.cat/record/30108


Legislació 

• Aranzadi Bibliotecas : Base de dades jurídica amb legislació estatal, 
autonòmica, foral i europea, codis legislatius i projectes de llei; jurisprudència i 
altres resolucions i consultes.

• Thomson Reuters Westlaw : Base de dades de text complet d’àmbit jurídic.
• Tirant online : Base de dades de legislació, jurisprudència i doctrina a text

complet, centrada en dret espanyol i comunitari.
• VLEX Global : Base de dades jurídica que inclou legislació estatal, autonòmica, 

foral i europea, etc. 

• Derecho de la Unión Europea : información y recursos : Portal del Centre de 
Documentació Europea de la UAB sobre el dret de la Unió Europea  
http://pagines.uab.cat/application_eu_law/content/presentació

• Legalimentaria : Base de dades de legislació autonòmica, nacional i europea 
sobre aliments. http://www.legalimentaria.es (és necessari autenticar-se, heu
d’enviar un correu electrònic a Bib.Veterinaria@uab.cat) 

Guia de legislació sobre aliments de la Biblioteca de Veterinària 
https://ddd.uab.cat/record/51445

http://aranzadi.aranzadidigital.es/maf/app/search/template?stid=all&stnew=true&crumb-action=reset&crumb-label=all
https://1.next.westlaw.com/Search/Home.html?sp=intautonoma-000&transitiontype=Default&contextdata=(sc.Default)
http://www.tirantonline.com/tol/action/tol?tplt=newUsu&ini=0&login=Barcelona&password=Autonoma
https://app.vlex.com/#WW
http://pagines.uab.cat/application_eu_law/content/presentació
http://www.legalimentaria.es/
mailto:Bib.Veterinaria@uab.cat
https://ddd.uab.cat/record/51445


Repositoris digitals

• DDD: Dipòsit Digital de la UAB: http://ddd.uab.cat

• Recercat: Documents de Investig. Universitats Catalanes 
http://www.recercat.cat

Altres repositoris, els podeu consultar a la pàgina web de les 
biblioteques https://www.uab.cat/web/els-nostres-fons/diposits-
digitals-1345719614031.html

http://ddd.uab.cat/
http://www.recercat.cat/
https://www.uab.cat/web/els-nostres-fons/diposits-digitals-1345719614031.html
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Moltes gràcies pel vostre interès!

Vicenç Allué i Cristina Andreu
Biblioteca de Veterinària UAB   2018

fb.com/BVUABbib.veterinaria@uab.cat

Podeu consultar la presentació al Dipòsit Digital de 
Documents de la UAB (DDD) : 

https://ddd.uab.cat/record/164261

https://www.facebook.com/bchgUAB
http://www.bib.uab.cat/referencia/formsrvuab.htm
mailto:bib.veterinaria@uab.cat
https://ddd.uab.cat/record/164261

