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Guia Com fer treballs de grau

https://ddd.uab.cat/record/118913

https://ddd.uab.cat/record/118913
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Estratègia de cerca
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Estratègia de cerca – Definir el tema

j Identificar i definir la nostra necessitat d’informació. Definir bé el tema 

• Expressar la matèria o tema en una frase concreta

Exemple 1: The role of the diet in the prevention of Alzheimer’s disease
Exemple 2: Food allergies

• Àmbit geogràfic i cronològic? Em serveix informació antiga o només 

recent?
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Estratègia de cerca – Elecció de termes
k Identificar els termes de cerca: trobar les paraules clau que més bé

expressin allò que busques

• Identificar els conceptes clau: utilitza termes significatius i oblida’t de 

preposicions, conjuncions, articles, pronoms, adjectius o adverbis

• Identificar sinònims o altres paraules clau relacionades per obtenir més 

resultats apropiats (equivalències en anglès, termes relacionats...). 

També tenir en compte les formes en singular/plural, els acrònims, etc. 

Exemple 1 Exemple 2

Concepte 1: diet
Concepte 2: Alzheimer
Concepte 3: prevention

Concepte 1: food
Concepte 2: allergies

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

dels termes que utilitzes en l'estratègia de cerca
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Estratègia de cerca – Construir la cerca

l Construir la cerca. Saber com es poden combinar entre 

elles per recuperar la informació més adequada

Operadors booleans

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. Útil per combinar 

termes diferents. Exemple: diet AND Alzheimer

OR (+, O): recupera els documents que 

contenen qualsevol dels termes. Útil per 

combinar sinònims. Exemple: allergies OR alergias

NOT (- , AND NOT): recupera els documents 

que contenen un terme, però exclou tots els 

que contenen l’altre. Exemple: allergies NOT 

intolerances
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Estratègia de cerca – Construir la cerca

l Construir la cerca. Saber com es poden combinar entre 

elles per recuperar la informació més adequada

Operadors de proximitat

Permeten combinar els termes de cerca segons la seva posició (que 

estiguin en un mateix camp, a no més de dues paraules, en un mateix

paràgraf...) 

WITH
Per localitzar registres que contenen una frase 

amb tots els termes especificats en un camp 

ADJ
Per localitzar registres que contenen tots els termes 

de cerca junts i en l'ordre en què es van introduir
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Estratègia de cerca – Construir la cerca

l Construir la cerca. Saber com es poden combinar entre 

elles per recuperar la informació més adequada

Operadors de proximitat

Permeten combinar els termes de cerca segons la seva posició (que 

estiguin en un mateix camp, a no més de dues paraules, en un mateix

paràgraf...) 

• Per localitzar registres que contenen tots els 

termes de cerca junts en un camp

• L'ordre dels termes no ha de coincidir amb 

l'ordre en què es van introduir

• Dins un mateix paràgraf o frase

NEAR

“   ”
Recupera la frase o paraules exactes que es troben 

entre cometes. 
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Estratègia de cerca – Construir la cerca

l Construir la cerca. Saber com es poden combinar entre 

elles per recuperar la informació més adequada

Altres operadors: comodins i truncaments

Signes que permeten cercar per l’arrel de la paraula o substituir-ne 

lletres

Els més comuns són: *   !   ?   $   #

Ens eviten haver d’especificar les diferents variants o terminacions 

(singular/plural, masculins/femenins, adjectius, etc.) d’una paraula

Exemples: 

food* (recuperarem tots els documents que continguin els termes: food, foods...)
diet* (recuperarem diet, diets, dietitians, ...) 
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Estratègia de cerca – Limitar la cerca

✓ Per camps

Per exemple, efectuar la cerca només en el camp matèria

✓ Per llengua dels documents 

Per exemple, només resultats en català

✓ Per àmbit geogràfic o cronològic 

Per exemple, només resultats d’àmbit europeu

✓ Per format del document

Per exemple, només articles de revista

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.

Utilitza filtres, facetes o límits.
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Estratègia de cerca – Resultats

m Analitzar el grau de pertinència i exhaustivitat dels resultats 

Els resultats s’ajusten a les nostres 
necessitats d’informació? Són útils per al 

nostre treball? 
Pertinència

Hem recuperat tots els resultats referents 
a la nostra necessitat d’informació que 

hi havia a la font d’informació? 
Exhaustivitat

Si no és així, potser haurem de... 

reformular l’estratègia
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Estratègia de cerca – Resultats

m Analitzar el grau de pertinència i exhaustivitat dels resultats 

• 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 
(per exemple, resum) o a tots els 
camps

Si obtens pocs 
resultats



14

On buscar?

• 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...)

Quines fonts d’informació utilitzaré? 

Per què buscar a la biblioteca si tenim  ?

A tenir en compte: a Internet hi ha molta informació poc fiable i 

poc rigorosa. Cal fer una lectura crítica de la informació trobada a 

Internet 
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On buscar? – Avaluació de les fonts 
d’informació

BUSQUEM FONTS D’INFORMACIÓ FIABLES!

Com saber si una font és fiable?

Ha estat avaluada!

TIPUS DE FONT AVALUACIÓ

Articles de revista
Llibres, capítols de llibre

Peer review

Treballs de recerca (tesis, TFG) Tutoritzats
Avaluats

Cercadors acadèmics, bases 
de dades, sumaris electrònics

La informació que contenen 
ha estat avaluada 

Fonts oficials Autoritat reconeguda 
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On buscar?

• Cercador de la UAB (llibres, revistes, capítols de llibres, articles, 

bases de dades...)

• Catàleg col·lectiu de les Universitats de Catalunya (CCUC)

• Bases de dades (temàtiques o multidisciplinars)

• Guia temàtica de Ciència animal i dels aliments

• Dipòsit digital de documents de la UAB (DDD)

• Cercadors a Internet?

Quines fonts d’informació utilitzaré? 
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On buscar? – Cercador UAB

www.uab.cat/biblioteques

http://www.uab.cat/biblioteques
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On buscar? – Cercador UAB
www.uab.cat/biblioteques

Pots cercar des d’un únic punt, articles, llibres, capítols de llibre, bases de 

dades, etc...  

Busca simultàniament a:

• Catàleg de les biblioteques de la UAB

• Biblioteca digital de la UAB (recursos electrònics subscrits per les 

biblioteques de la UAB)

• Dipòsits digitals: DDD, Traces (base de dades de llengua i literatura 

catalanes) i Ifmuc (inventari de fons musicals de Catalunya)

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

http://www.uab.cat/biblioteques
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On buscar? – Cercador UAB

www.uab.cat/biblioteques

Filtres o 

facetes

Guia del cercador: https://ddd.uab.cat/record/196855

Text 

complet

http://www.uab.cat/biblioteques
https://ddd.uab.cat/record/196855
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On buscar? – Cercador UAB
www.uab.cat/biblioteques

Filtres o 

facetes

Localització i 

disponibilitat

http://www.uab.cat/biblioteques
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On buscar? – Cercador UAB
Cerca avançada
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On buscar? – Trobar llibres i revistes
Al cercador trobarem llibres i revistes tant en paper com electrònics

Accés directe al text complet (si està 
comprat/subscrit per la UAB)ELECTRÒNICS

Indicarà els exemplars/fons, la 
disponibilitat i la biblioteca on es trobaEN PAPER
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On buscar? – Trobar e-revistes i e-llibres
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On buscar? – Trobar e-revistes i e-llibres

! Algunes plataformes de llibres electrònics subscrits no permeten la

descàrrega, només consulta o només permeten descarregar una part

del document.
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On buscar? – Articles 

Al Cercador trobarem articles de revista (DDD, base de dades com 

Dialnet, Elsevier, Wiley, Proquest, WOS...) 

• 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: food control) i limitarem a Text complet o Peer

Reviewed o per format: Article/capítol de llibre, reviews...
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On buscar? – Cercador UAB

Guardar i exportar resultats

• Des del Cercador es poden guardar els registres trobats 

• Es pot enviar per correu electrònic la informació dels 

documents trobats

• Es pot exportar la referència al gestor bibliogràfic Mendeley
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On buscar? – Catàleg col·lectiu de les 
Universitats de Catalunya (CCUC) 

puc.cbuc.cat

http://cbueg-mt.iii.com/iii/encore/?lang=cat
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On buscar? – Bases de dades
Les bases de dades són una de les principals fonts d’informació

per 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.
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On buscar? – Bases de dades
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On buscar? – Bases de dades

Multidisciplinars

• 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.  
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On buscar? – Bases de dades

Multidisciplinars

• 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

• 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. 
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On buscar? – Bases de dades

Multidisciplinars

• Portal que conté diverses bases de dades, una de les 
quals és MEDLINE. Permet recuperar cites de PRE-
MEDLINE i OLD-MEDLINE. 

• Tipus de documents: articles de més de 6.000 revistes

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

• Temàtica: ciències de la salut

• Cobertura cronològica: des del 1950 i s’actualitza diàriament.
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On buscar? – Bases de dades

Multidisciplinars

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

• Tipus de documents: articles de revistes especialitzades, tesis, 
informes de mercat, working papers, conferències, vídeos, 
estudis de casos, etc. 

• Temàtica: multidisciplinar

Altres: inclou bases de dades com: 
• Natural Science Collection
• Health & Medical Collection

https://cataleg.uab.cat/iii/encore/record/C__Rb1842014__SProQuest__Orightresult__U__X8?lang=cat&suite=def
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On buscar? – Bases de dades

Multidisciplinars

• 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 

• Tipus de documents: articles de revistes científiques espanyoles, ponències, tesis, 
compilacions, informes i monografies

• Temàtica: multidisciplinar

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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Food Science and Tecnology Abstracts (FSTA)

• Elaborada per l’International Food Information Service (IFIS)

• Base de dades bibliogràfica d’àmbit mundial, amb accés al 
text complet de les revistes subscrites  

• Tipus de documents: revistes, actes de congressos, 
legislació, patents, etc.

On buscar? – Bases de dades temàtiques

• Temàtica: temes relacionats amb la cadena alimentària, productes alimentaris, 
biotecnologia, microbiologia, toxicologia, higiene alimentària, additius, nutrició, 
empaquetatge i aliments per animals de companyia

• Cobertura cronològica: des del 1969 amb actualització setmanal

• 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
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Legalimentaria : legislación alimentaria de 

aplicación en España

• Elaborada per la Revista Alimentaria

• Base de dades de legislació alimentària consolidada, a 
nivel europeu i autonòmic. Inclou el codi alimentari
espanyol. 

• Tipus de documents: legislació

On buscar? – Bases de dades temàtiques

• Cobertura cronològica: des del 1964 

• Altres: és necessari autenticar-se, heu d’enviar un correu electrònic a 
Bib.Veterinaria@uab.cat

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

mailto:Bib.Veterinaria@uab.cat
https://ddd.uab.cat/record/51445
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On buscar? – Guardar i exportar els 
resultats
La majoria de bases de dades permeten:

• Guardar la cerca 

• Crear alertes bibliogràfiques (podeu guardar estratègies de cerca i 

rebre alertes de nous resultats de dita estratègia)

• Exportar registres a gestors bibliogràfics i en diversos formats

• Descarregar els articles (recursos subscrits UAB o d’accés obert)
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On buscar? – Accés als recursos-e des 
de fora de la UAB 
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On buscar? – Cercadors 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 Scholar: 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. 

https://scholar.google.es/

https://scholar.google.es/
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On buscar? – Cercadors a Internet

• Google Scholar: es pot configurar perquè inclogui enllaços 

als recursos digitals de la UAB

• Google Scholar Button: extensió que s’afegeix al navegador
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On buscar? – Guia temàtica de 
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
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Busques inspiració?

Font de la imatge: Freepik

https://www.freepik.es/vector-gratis/ideas-creatividad-bombillas-doodle-coleccion-vector_4034259.htm
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TFG de Ciència i Tecnologia dels
Aliments al DDD

https://ddd.uab.cat/collection/facvettfg

https://ddd.uab.cat/collection/facvettfg
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Més treballs de recerca 

• Tesis doctorals: TDX, TESEO, Dialnet –

Tesis, Dart-Europe, Proquest Dissertations 

and Theses, Open Access Theses and 

Dissertations, Networked Digital Library of 

Theses and Dissertations, EBSCO Open 

Dissertations

• Treballs de recerca (màsters, postgraus): 

RECERCAT, Treballs de recerca i treballs

de fi de màster al DDD

Font de la imatge: Freepik

https://www.tdx.cat/
https://www.educacion.gob.es/teseo/irGestionarConsulta.do
https://dialnet.unirioja.es/tesis
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://www.recercat.cat/
https://ddd.uab.cat/collection/facvettfm
https://www.freepik.es/foto-gratis/lugar-trabajo-telefono-inteligente-portatil-portatil_2419911.htm
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Gràcies!
#bibliotequesUAB

Podeu consultar la presentació al Dipòsit Digital de Documents de la UAB (DDD) : 
https://ddd.uab.cat/record/164261

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

