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1. Cercador 
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...  

CATÀLEG

DDD + TRACES

RECURSOS 
ELECTRÒNICS 

Tots els registres catalogats 

Els recursos electrònics 
subscrits per la UAB són 

cercables en un 90%

Tots els registres que són 
d’accés obert



• Permet:

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

Cercador 



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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Filtres o 
facetes

Text 
complet

Exemples de cerca

Reservar



Filtres per limitar els resultats

Tots els documents catalogats 
(majoritàriament trobarem llibres, 
títols de revista)

Sobretot per articles-e i llibres-e 
que poden ser a text complet o no



Pestanya per limitar els resultats

 Una altra manera de buscar només al Catàleg és anant a la pestanya Catàleg 
des de la pantalla de resultats.



Cerca avançada



Informació sobre els exemplars impresos

Per guardar el 
registre al cistell, 
enviar-lo per e-
mail o exportar-lo 
a Mendeley

Informació del 
exemplars

Reservar



Informació sobre els recursos electrònics

Alguns dels resultats que ens donaran poden ser recursos-e dels que no 

sempre tenim l’accés al text complet 

Disponible el text complet

Préstec interbibliotecari 
(normalment té un cost)

Accés directe al recurs 
(normalment al DDD)

Hem de clicar sobre el títol per 
accedir al registre que ens 
donarà l’enllaç per accedir-hi 
directament



El meu compte



2. Altres catàlegs 

 Catàleg Col·lectiu de les Universitats Catalanes (CCUC):
unió de catàlegs de les universitats catalanes, Biblioteca de
Catalunya i altres centres. En fer una cerca al nostre
cercador podem accedir-hi directament.

 WorldCat: és el catàleg col·lectiu més gran del món que
aplega més els fons de més de 10.000 biblioteques, entre
elles la UAB. També des del nostre cercador podem accedir-
hi.

http://ccuc.csuc.cat/
http://www.worldcat.org/




3. Guies temàtiques



4. 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 dónen 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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4. Bases de dades



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 con tingut del document. En la 
majoria de casos ens trobem un resum o abstract, i 
depenent de la base de dades també el text complet. 

• Bases de dades estadístiques: són les que contenen 
informació numèrica presentada en forma tabular i/o 
gràfica.

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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• 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

21

5.Elaboració d’una estratègia de cerca
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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) 

Llenguatge natural o controlat



Identificar els conceptes clau
Tema: Evolució del Comerç de l’Oli d’Oliva
espanyol al Estats Units

• Concepte 1: trade
• Concepte 2: olive oil
• Concepte 3: Spain
• Concepte 4: United States
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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: 

– 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.
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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 .
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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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Elecció i combinació 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 Concepte 4

Trade Olive oil spanish United States

exports Aceite oliva Spain Estados

Unidos

imports español EEUU

comerç España EUA

USA
27

AND

OR



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  

• Idiomàtic 

• Per camps (p.ex., efectuar la cerca només en el 
camp d’autor, títol, matèria)

• 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.

– Pertinència : els resultats obtinguts s’ajusten a les 
nostres necessitats d’informació, que ens són útils per al 
nostre treball.

– Exhaustivitat: recuperem tots els resultats referents a la 
nostra necessitat d'informació que hi ha a la font 
d'informació.

• Soroll i silenci

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

– Silenci: és la no obtenció d'informació rellevant per a la 
nostra cerca, que realment està continguda a la font 
d'informació.

29



ProQuest: plataforma de bases de dades amb nombrosos
recursos d’economia i empresa. A destacar ABI-Inform
(articles de revista, tesis i altres documents, la majoria a text
complet) i EconLit (referències d’articles de revista, working
papers, obres col·lectives i tesis sobre economia)

Factiva: actualitat i informació empresarial (cotitzacions,
estats financers i notícies) recollida per Reuters i Dow Jones.
Inclou diaris, revistes comercials i informes a text complet i
també fotografies

6. Bases de dades bibliogràfiques

Economia

https://cataleg.uab.cat/iii/encore/record/C__Rb1842014?lang=cat
https://cataleg.uab.cat/iii/encore/record/C__Rb1834939?lang=cat
https://cataleg.uab.cat/iii/encore/record/C__Rb1506928?lang=cat
https://cataleg.uab.cat/iii/encore/record/C__Rb1648121?lang=cat


ÍnDICEs CSIC: referències d’articles de revistes, monografies, ponències,
tesis, etc., de ciències socials i humanitats

Web of Science: de ISI Thompson, conté Journal citation reports, Social
sciences citation index, Book Citation Index, etc.

Scopus: base de dades del grup Elsevier amb actes de conferències, web
científiques, referències bibliogràfiques i índexs de més de 15.000 revistes.

6. Bases de dades bibliogràfiques

Multidisciplinàries

https://cataleg.uab.cat/iii/encore/record/C__Rb1695596?lang=cat
https://cataleg.uab.cat/iii/encore/record/C__Rb1625736?lang=cat
https://cataleg.uab.cat/iii/encore/record/C__Rb1826052?lang=cat


Thomson Reuters DataStream i Eikon: dades estadístiques
financeres (renda variable, renda fixe, fons d’inversió, tipus
d’interès i tipus de canvi, commodities, opcions i futurs) i notícies
econòmiques. Requereix programari d’instal·lació i contrasenya

SABI, sistema de análisis de balances financieros ibéricos:
informació financera i comptable d’empreses espanyoles amb
informes complets de dipòsits de comptes. Potent programa
d’anàlisi financera que permet elaborar informes, gràfics i
comparatives entre empreses i grups d’empreses

7. Bases de dades estadístiques

https://cataleg.uab.cat/iii/encore/record/C__Rb1917570?lang=cat
https://cataleg.uab.cat/iii/encore/record/C__Rb1977957?lang=cat
https://cataleg.uab.cat/iii/encore/record/C__Rb1619341?lang=cat


7. Bases de dades estadístiques

El resultat de la cerca seran dades numèriques
presentades en forma tabular i/o gràfica

Els criteris de cerca seran: 

1) Temàtic: indicadors

2) Geogràfic: marc geogràfic i nivell de desagregació territorial

3) Cronològic: data, periodicitat i actualització

4) Unitat: milers dòlars, tones, preus corrents, preus constants…



8. Fonts per a elaborar un estudi de mercat

MARC PAÍS

En primer lloc hem de tenir en compte l’àmbit geogràfic. Sobre el país voldrem
esbrinar aspectes polítics, econòmics, financers, socials. Ho podem trobar a 
molts llocs però seran d’especial interès:

• ICEX. Información de países

• Ministerio de Comercio. Canal País
• Eurostat Statistics: estadístiques oficials dels països de la UE per temes

• UNdata: indicadors de tots els àmbits temàtics i d'abast mundial recollits per
Nacions Unides

• World dataBank: indicadors de tots els àmbits temàtics i de tots els països
del món des de 1960 recollits o produïts pel Banc Mundial

• CIA World Factbook: dades generals de tots els països del món

I en general qualsevol oficina estadística oficial del país que ens interessi
analitzar

https://www.icex.es/icex/es/navegacion-principal/todos-nuestros-servicios/informacion-de-mercados/paises/mapa/index.html
http://www.comercio.es/es-ES/comercio-exterior/informacion-sobre-paises/canal-pais/Paginas/informacion-paises.aspx
http://ec.europa.eu/eurostat
https://cataleg.uab.cat/iii/encore/record/C__Rb1658318?lang=cat
https://cataleg.uab.cat/iii/encore/record/C__Rb1695387?lang=cat
https://www.cia.gov/library/publications/resources/the-world-factbook/


8. Fonts per a elaborar un estudi de mercat

MARC SECTOR/PRODUCTE

Aranzels
Market Access Database: base de dades d’Eurostat sobre comerç

Estadístiques comercials

• Base de datos de comercio exterior: estadístiques de Cámaras de Comercio i Agència
Tributària

• ESTACOM: base de dades de l’ICEX. És gratuïta però requereix registre

• Comext: base de dades de comerç internacional dels països de la UE

• UN Comtrade Database: base de dades de comerç internacional

Empreses: per saber les principals empreses del sector SABI.

Sectorials: normalment són de pagament però podem trobar alguna informació a ABI-
INFORM, FACTIVA.

Consum/producció: es poden buscar també a associacions sectorials

http://madb.europa.eu/madb/indexPubli.htm
http://aduanas.camaras.org/
https://www.icex.es/icex/es/registro/iniciar-sesion/index.html
https://ec.europa.eu/eurostat/web/international-trade-in-goods/data/focus-on-comext
https://comtrade.un.org/
https://www.cia.gov/library/publications/resources/the-world-factbook/
https://cataleg.uab.cat/iii/encore/record/C__Rb1619341?lang=cat
https://cataleg.uab.cat/iii/encore/record/C__Rb1834939?lang=cat
https://cataleg.uab.cat/iii/encore/record/C__Rb1648121?lang=cat


Mercasa publica informes sobre la Alimentación en España i la revista Distribución y
consumo

La Federación Española de Industrias de la Alimentación y Bebidas (FIAB) també té
diverses publicacions

Anuario estadístico del MAPA per dades de conreus i producció

Estadístiques internacionals d’agricultura publicades per la FAO

Cas pràctic:  taronges a Espanya. Informació 
sectorial

http://alimentacionenespaña.es/ae/
http://fiab.es/publicaciones/
https://www.mapa.gob.es/es/estadistica/temas/
http://www.fao.org/statistics/es/


 TOC Premier (EbscoHost):

Base de dades d'EBSCO Publishing que dóna accés als 
sumaris de, aproximadament, 24000 revistes, amb 
més de 25 milions de registres de cites bibliogràfiques. 
Permet crear alertes.

 Dialnet:

Base de dades de sumaris de revistes, tesis doctorals, 
capítols de llibres i material divers, enllaçant al text 
complet quan és possible. Permet crear alertes

9. Sumaris electrònics revistes

Són una bona idea per mantenir-se al dia de les darreres
novetats publicades en revistes

http://cataleg.uab.cat/record=b1733953~S1*cat
http://cataleg.uab.cat/record=b1614349~S1*cat


Base de dades de sumaris DIALNET



10. Repositoris digitals

DDD-Dipòsit Digital de Documents UAB  ddd.uab.cat

http://ddd.uab.cat/


TDX (Tesis Doctorals en Xarxa) 

RACO (Revistes catalanes en accés 
obert)

RECERCAT (Dipòsit de la Recerca 
de Catalunya)

MDC (Memòria Digital de 
Catalunya)

MDX (Materials Docents en Xarxa) 

L’accés a aquests recursos és obert 

Repositoris del CBUC

http://www.tdx.cat/
http://www.raco.cat/
http://www.recercat.cat/
http://mdc.cbuc.cat/
http://www.mdx.cat/


• 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 repositoris institucionals.

• Google Books: vista prèvia de milions
de llibres publicats arreu del món.
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11. Altres eines: Google

http://scholar.google.es/
http://books.google.com/?hl=ca
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Com 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. Els més utilitzats són l’estil APA i
MLA.
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12. Citacions i bibliografia

http://www.apastyle.org/
http://www.mla.org/


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. A la UAB utilitzem 
Mendeley
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https://www.uab.cat/web/estudia-i-investiga/citacions-i-bibliografia-1345708785665.html
http://www.mendeley.com/
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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 sobre drets autor a: Blog sobre 
propietat intel·lectual i accés obert de la UAB

http://blogs.uab.cat/dretsautor/


Facebook del Servei de Biblioteques

www.facebook.com/bibliotequesUAB

Twitter de la Biblioteca de Ciències Socials

@bcsUAB

Twitter del Servei de Biblioteques

@bibliotequesUAB

Instagram del Servei de Biblioteques

https://www.instagram.com/biblioteques_uab/

Youtube Biblioteques:

https://www.youtube.com/channel/UCe6S0lv1IdvtDx8gg7t4dhg

Notícies i canals RSS: 

www.netvibes.com/bibsocialseconomia 

13. Eines 2.0 de la biblioteca

http://www.facebook.com/bibliotequesUAB
https://twitter.com/bcsUAB
https://twitter.com/bibliotequesUAB
https://www.instagram.com/biblioteques_uab/
https://www.youtube.com/channel/UCe6S0lv1IdvtDx8gg7t4dhg
http://www.netvibes.com/bibsocialseconomia




Setembre 2018





Per qualsevol altra consulta o informació
adreceu-vos al personal de la Biblioteca.
Podeu trobar aquesta presentació a:

https://ddd.uab.cat/record/196449

Gràcies per la vostra
col·laboració!

I això és tot!

https://ddd.uab.cat/record/196449

