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https://ddd.uab.cat/record/151180

Presentació:

https://ddd.uab.cat/record/151180
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www.uab.cat/biblioteques/

http://www.uab.cat/biblioteques/
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Fonts d’informació
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PROGRAMA DE DOCTORAT

INVESTIGACIÓ ORIGINAL

TESI DOCTORAL

TÍTOL DE DOCTOR/A



¿Per què he de buscar a la biblioteca si
tinc Google?

Avantatges de buscar a la biblioteca:

• Informació de qualitat, seleccionada acuradament

• Autoria de les fonts fàcilment identificable: fiabilitat

• La cerca en bases de dades especialitzades pot estalviar

temps en la selecció de documents  s’evita el “soroll”

documental

• Fàcil accés al text complet subscrit por la biblioteca
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Elaboració d’una estratègia de cerca

1. Identificar i definir la nostra necessitat d’informació

2. Establir les fonts d’informació més pertinents

3. Identificar els termes de cerca

Establir relacions entre els termes

4. Analitzar el grau de pertinència i exhaustivitat dels 

resultats

7



1. Identificar i definir la necessitat d’informació
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Expresseu la matèria o tema en una frase concreta.

Determineu una o més frases curtes, clares i concises (el

més precises possible)

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 s’hagi escrit sobre un tema de

forma exhaustiva o selectiva

o Buscant el concepte central en una enciclopèdia o un

diccionari especialitzat

o Organizant la nostra idea en una o més preguntes
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2. Fonts d’informació més pertinents

Com saber si una font és fiable?

Ha estat AVALUADA

Busquem fonts d’informació FIABLES!
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Avaluació de les fonts d’informació

TIPUS DE FONT TIPUS D’AVALUACIÓ

Articles de revista
Peer review

Llibres, capítols de llibre

Treballs de recerca (tesis, TFG)
Tutoritzats
Avaluats

Fonts periodístiques Informació contrastada

Fonts oficials Autoritat reconeguda

Informació empresarial Auditories

Cercadors acadèmics
La informació que contenen
ha estat avaluada

Bases de dades

Sumaris electrònics
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3. Identificar els termes de cerca

Identificar els conceptes clau

Escollir els termes que poden representar millor els

conceptes de la cerca (paraules clau). Evitar les

paraules buides (stopwords). Buscar sinònims.

Establir relacions entre els termes

Combinacions: operadors booleans / de proximitat

Ampliar o limitar la cerca

Ampliació: truncaments / comodins

Límits: filtres
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Operadors booleans: permeten combinar els termes de

cerca per recuperar exactament el que volem

AND (i, y, &): recupera els documents que contenen tots els 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.

Combinacions
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Combinacions

Operadors de proximitat: 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 al mateix paràgraf...):

• WITH: recupera els documents en els quals els dos
termes estiguin en un mateix camp.

• ADJ: recupera els documents que contenen els dos
termes, separats pel nombre de termes indicats per un
número.

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

• “ ” : recupera la frase o les paraules exactes que hi ha
entre cometes.
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Ampliar la cerca

Els truncaments i comodins són signes que permeten

buscar per l’arrel de la paraula o substituir lletres.

Ens eviten haver d’especificar las diferents variants o

terminacions d’una paraula, i així se simplifica l’estratègia de

cerca.

Els més comuns: * ! ? $ #
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Limitar la cerca

La majoria de fonts d’informació permeten filtrar els resultats

segons una o diverses característiques, acotant el que

busquem i eliminant resultats innecessaris.

Alguns límits són:

• Per camps (p.ex., efectuar la cerca només en el campo

“Títol”)

• Idioma (p.ex., només documents en castellà)

• Any (p.ex., només documents publicats el 2017)

• Format (p.ex., només articles de revista)
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4. Analitzar el grau de pertinència i exhaustivitat 
dels resultats

Pertinència: Els resultats s’ajusten a les nostres necessitats

d’informació? Són útils per al nostre treball?

Exhaustivitat: Hem recuperat tots els resultats referents a la

nostra necessitat d’informació que hi havia a la font

d’informació?

Si no és així, potser haurem de...

➢ Reformular l’estratègia de cerca

➢ Escollir una altra font
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Cercador de les Biblioteques UAB

www.uab.cat/biblioteques

http://www.uab.cat/biblioteques
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Cercador de les Biblioteques UAB

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 i Traces

Permet:

• Limitar els resultats segons diferents 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-los i exportar-los 

al gestor de referències bibliogràfiques Mendeley
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Cercador de les Biblioteques UAB
Cerca bàsica

Filtres o 

facetes

Text 

complet
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Cercador de les Biblioteques UAB

En realitzar una cerca ens mostra tots els documents tant

impresos com electrònics i, per tant, segons l’interès 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 complet

• Veure els recursos electrònics publicats en revistes 

d’impacte: Filtrar per Peer review

• També podem 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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Cercador de les Biblioteques UAB
Cerca avançada
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Cercador de les Biblioteques UAB
El meu compte
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Cercador de les Biblioteques UAB
Revistes-e i llibres-e
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Cercador de les Biblioteques UAB
Bases de dades
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Buscador de las Bibliotecas UAB
Reserva d’espais
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Catàleg Col·lectiu de les Universitats de 

Catalunya (CCUC)

puc.cbuc.cat

http://puc.cbuc.cat/
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Accés als recursos-e des de fora de la UAB

Servei ARE

Per accedir a la biblioteca digital des de qualsevol dispositiu 

amb connexió a Internet

http://www.uab.cat/biblioteques/are
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Guia temàtica de comunicació

www.uab.cat/web/guies-tematiques/comunicacio-

1345711466640.html

http://www.uab.cat/web/guies-tematiques/comunicacio-1345711466640.html
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Google Scholar

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.

http://scholar.google.es/
http://scholar.google.es/
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Google Scholar

Google Scholar es pot configurar perquè mostri els enllaços

als recursos digitals subscrits per la UAB

http://scholar.google.es/
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Microsoft Academic

Microsoft Academic és un motor de cerca desenvolupat per

Microsoft Research, centrat en revistes científiques i sèries

de congressos

https://academic.microsoft.com/
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Bases de dades (científiques)

Les bases de dades són una de les principals fonts

d’informació per trobar literatura científica

N’hi ha de multidisciplinars:

I n’hi ha d’especialitzades:

https://cataleg.uab.cat/iii/encore/record/C__Rb1625736?lang=cat
https://cataleg.uab.cat/iii/encore/record/C__Rb1826052?lang=cat
https://cataleg.uab.cat/iii/encore/record/C__Rb1936740?lang=cat
https://cataleg.uab.cat/iii/encore/record/C__Rb1855066?lang=cat
https://cataleg.uab.cat/iii/encore/record/C__Rb1624509?lang=cat
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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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Estratègies de cerca en 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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Bases de dades: Publicitat

A més: 

• Galeries virtuals de publicitat

• Apartat “Publicitat” a la guia temàtica Comunicació

• Anuncis d’una marca

• Història d’una marca

http://www.bib.uab.es/comunica/pubgal.htm
http://www.uab.cat/web/guies-tematiques/comunicacio-1345711466640.html
http://www.uab.cat/web/guies-tematiques/comunicacio/publicitat/anuncis-d-una-marca-1345725546582.html
http://www.uab.cat/web/guies-tematiques/comunicacio/publicitat/historia-d-una-marca-1345725549335.html
https://cataleg.uab.cat/iii/encore/record/C__Rb1697907?lang=cat
https://cataleg.uab.cat/iii/encore/record/C__Rb1793929?lang=cat
https://cataleg.uab.cat/iii/encore/record/C__Rb1708471?lang=cat
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Bases de dades: Premsa

El Quiosc: portal de premsa de las biblioteques UAB

A més: apartat “Premsa” a la guia temàtica Comunicació

També es pot buscar premsa a:

http://cataleg.uab.cat/record=b1655532~S1*cat
http://www.bib.uab.cat/premsa/
http://www.uab.cat/web/guies-tematiques/comunicacio/premsa-1345724974325.html
https://cataleg.uab.cat/iii/encore/record/C__Rb1655532?lang=cat
https://cataleg.uab.cat/iii/encore/record/C__Rb1658162?lang=cat
https://cataleg.uab.cat/iii/encore/record/C__Rb1648121?lang=cat
https://cataleg.uab.cat/iii/encore/record/C__Rb1579042?lang=cat
https://cataleg.uab.cat/iii/encore/record/C__Rb1936740?lang=cat
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Bases de dades: Audiència

Oficina de Justificación de la

Difusión: dades de tiratge i circulació de

premsa impresa a Espanya. Dades de

difusió de premsa digital. S’hi accedeix

amb nom d’usuari i paraula de pas

Anuario Audiencias TV

de Kantar Media:

dades de consum de televisió a

Espanya. S’hi accedeix amb nom

d’usuari i paraula de pas

http://cataleg.uab.cat/record=b1595162~S1*cat
https://cataleg.uab.cat/iii/encore/record/C__Rb1595162?lang=spi
https://cataleg.uab.cat/iii/encore/record/C__Rb1948356?lang=spi
http://cataleg.uab.cat/record=b1948356~S1*cat
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Bases de dades: Audiència

Guia de l’audiència: selecció de recursos

(gratuïts i de pagament) per trobar dades de audiència

de televisió, ràdio, cinema, premsa, internet…

Yearbook

de l’Observatori Europeu de l’Audiovisual: 

dades del mercat audiovisual a Europa. S’hi accedeix

amb nom d’usuari i paraula de pas

http://www.bib.uab.es/comunica/guiaud.htm
https://cataleg.uab.cat/iii/encore/record/C__Rb1594833?lang=cat
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Bases de dades: Estadístiques i dades

d’empresa

A més:

Apartat “Dades i estadístiques” a la guia temàtica

Comunicació:

• Estadístiques – Comunicació

• Estadístiques – Generals

https://cataleg.uab.cat/iii/encore/record/C__Rb1619341?lang=cat
https://cataleg.uab.cat/iii/encore/record/C__Rb1648121?lang=cat
http://www.uab.cat/web/guies-tematiques/comunicacio-1345711466640.html
http://www.uab.cat/web/guies-tematiques/comunicacio/dades-i-estadistiques/estadistiques-comunicacio-1345725518176.html
http://www.uab.cat/web/guies-tematiques/comunicacio/dades-i-estadistiques/estadistiques-generals-1345725518205.html
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Bases de dades

Important!

Cal complir les condicions d’ús de les bases de dades

Com podem saber-les?

❖ Llegiu la informació que us proporciona la pròpia base de

dades – la trobareu en apartats amb noms com “Termes

d’ús”, “Aviso legal”, “Terms and conditions”, etc.

❖ Consulteu la fitxa de la base de dades a:

Recursos electrònics: condicions d’ús

http://www.uab.cat/web/els-nostres-fons/recursos-electronics-condicions-d-us-1345718411443.html
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Directoris: Mitjans de comunicació

Mitjans de comunicació: apartat a la guia

temàtica Comunicació

Directori de diaris i revistes: apartat a El Quiosc

Recursos de premsa: apartat a El Quiosc.

Directoris d’agències de notícies, grups de comunicació,

etc. També premsa antiga digitalitzada

Directori de mitjans de

comunicació espanyols

http://www.uab.cat/web/guies-tematiques/comunicacio/audiovisuals/mitjans de-comunicacio-1345725492859.html
http://www.uab.cat/web/guies-tematiques/comunicacio-1345711466640.html
http://www.bib.uab.es/premsa/directori-diaris-revistes.php
http://www.bib.uab.es/premsa/recursos-premsa.php?t=30
https://cataleg.uab.cat/iii/encore/record/C__Rb1936966?lang=cat
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Llibre electrònics de comunicació

Pàgina web Comunicació. Llibres electrònics

http://pagines.uab.cat/comunicadigital/

També:

• Cerca avançada al Cercador

• Pestanya Revistes-e i Llibres-e al Cercador

http://pagines.uab.cat/comunicadigital/
http://www.uab.cat/biblioteques/
http://www.uab.cat/biblioteques/
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Dipòsits digitals

DDD: Dipòsit Digital de Documents de la UAB

http://ddd.uab.cat

http://ddd.uab.cat/
http://ddd.uab.cat/
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Tesis doctorals: bases de dades

ProQuest Dissertations and Theses Global

Base de dades d’àmbit internacional. Conté referències de

tesis i, des de 1997, també pot proporcionar un enllaç al text

complet

TESEO

Base de dates gestionada pel Ministerio de Educación,

Cultura y Deporte d’Espanya. Conté referències de tesis

llegides en universitat espanyoles. Pot contenir un enllaç al

text complet

REDIAL-TESIS

Referències bibliogràfiques de gairebé 10.000 tesis doctorals

de temàtica llatinoamericana, llegides en universitats

europees des de 1980

https://cataleg.uab.cat/iii/encore/record/C__Rb1935933
https://www.educacion.gob.es/teseo/
http://www.red-redial.net/tesis.php
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Tesis doctorals: repositoris

TDX – Tesis doctorals en xarxa / TDR – Tesis doctorales

en red

Repositori de tesis doctorals llegides a Catalunya i a altres

comunitats autònomes, a text complet

DART-Europe

Tesis universitàries europees a text complet

Open Access Theses and Dissertations (OATD)

Localitzador de tesis en accés obert

Ajuda:

Recomanacions per elaborar tesis doctorals

http://www.tdx.cat/
http://www.dart-europe.eu/basic-search.php
https://oatd.org/
http://www.uab.cat/web/estudia-i-investiga/recomanacions-per-elaborar-tesis-doctorals-1345726364081.html
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Per estar al dia
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Sumaris

JournalTOCs

Sumaris de més de 29.000 revistes que tenen feeds RSS

Dialnet

Sumaris de 10.000 revistes, la majoria d’elles (66%) en

castellà. El 42% de les revistes indexades ofereixen els

articles en accés obert.

http://www.journaltocs.ac.uk/
https://dialnet.unirioja.es/
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Alertes

• De bases de dades o repositoris

• De revistes

RSS feeds
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Xarxes socials

Xarxes socials de les Biblioteques UAB

Twitter: https://twitter.com/bibliotequesUAB

Facebook: https://www.facebook.com/bibliotequesUAB

Instagram: https://www.instagram.com/biblioteques_UAB/

Youtube: 

https://www.youtube.com/channel/UCe6S0lv1IdvtDx8gg7t

4dhg

Twitter de la BCHG: https://twitter.com/bchgUAB

https://twitter.com/bibliotequesUAB
https://www.facebook.com/bibliotequesUAB
https://www.instagram.com/biblioteques_UAB/
https://www.youtube.com/channel/UCe6S0lv1IdvtDx8gg7t4dhg
https://twitter.com/bchgUAB
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Citacions i bibliografia

Font de la imatge: Wikimedia Commons

https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Citation_needed_stickers.jpeg
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Per què citem?

Quan citem:

• Diem d’on hem tret la informació: justifiquem que

no ens hem inventat aquella dada o aquell fet

• Estem reconeixent el treball previ d’altres autors

• Reforcem els nostres arguments amb l’autoritat

d’altres

• Demostrem que ens hem documentat

• Facilitem que el lector pugui ampliar informació

• Estem evitant cometre plagi
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Què citem?

Tot allò que no sigui propi i que no pertanyi al

coneixement general.

Exemples:

• Citar la font d’una dada concreta

• Citar la procedència d’una imatge (foto, mapa,

gràfic...)

• Transcriure un paràgraf d’una obra (entre cometes!)

i citar-ne la procedència

• Referenciar investigacions prèvies
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El dret de cita

És la facultat d’un investigador per incorporar

part d’una obra protegida en una obra pròpia,

de forma limitada, sense haver de demanar

autorització al seu 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 

respectat la 

paternitat

• Per justificar la 

pròpia investigació

Parafrasejant: Explicar amb 

les teves pròpies paraules el 

que ha dit una altra persona

Més informació: Citacions i bibliografia

http://www.uab.cat/web/estudia-i-investiga/citacions-i-bibliografia-1345708785665.html
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On citem?

➢ Dins del text:

Citacions en el cos del text, peus de foto, etc.

➢ Al final del text:

Bibliografia: Llista de totes les fonts que s’han citat al

llarg del treball. Referències completes.
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Estils de citació

Quin estil escullo?

Hi ha molts estils de citació i de fer constar una

referència bibliogràfica. Cada disciplina fa servir un

estil diferent, i a vegades són les mateixes institucions

on es treballa o les mateixes revistes on es publica les

que imposen un estil determinat.

Podeu veure diferents estils a:

Citacions i bibliografia

http://www.uab.cat/web/estudia-i-investiga/citacions-i-bibliografia-1345708785665.html
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Estils de citació - APA

A les Ciències socials, sovint es fa servir l’estil de

citació de l’APA (American Psychological

Association)

www.apastyle.org

Guia: ddd.uab.cat/record/113512

http://www.apastyle.org/
https://ddd.uab.cat/record/113512
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Com citem?

• De manera manual:

Citacions i bibliografia

• De manera automàtica: fent servir un gestor de

referències bibliogràfiques. Permeten guardar

referències, editar-les, classificar-les, inserir-les en un

text i generar una bibliografia

http://www.uab.cat/web/estudia-i-investiga/citacions-i-bibliografia-1345708785665.html
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Per consultes i suggeriments,
contacteu amb les biblioteques

www.uab.cat/biblioteques/pregunta

Gràcies per la 

vostra atenció!

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

