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Normes i recomanacions

➢ Us preguem que tingueu els micros silenciats per a 

una millor comprensió de les explicacions del 

formador

➢ Està prohibit gravar (vídeo o àudio), directament o 

indirectament, totalment o parcialment, la sessió

➢ Podeu deshabilitar la vostra càmera si així ho 

desitgeu

➢ Feu les preguntes a través del xat. Es contestaran al 

final de la sessió
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Web de les Biblioteques UAB
www.uab.cat/biblioteques

Llista de 

biblioteques

Horaris

Bibliografia 

de curs

Guies 

temàtiques

Cercador i El 

meu compte

Cursos de 

formació

Xarxes 

socials

https://www.uab.cat/biblioteques/
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Disposeu de: 
• Espais per a treballar individualment o en grup PCs a les sales de les 

biblioteques.

• PCs portàtils per a préstec.

• Connexió Wi-Fi.

• Punts de consulta d’audiovisuals.

• Equipaments d’ajut a persones amb discapacitats.
• Màquines d’autoservei per a fotocopiar, escanejar i imprimir.

• Altres equipaments: pissarres i paperògrafs per a fer presentacions, 

calculadores, ... 

6



7

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 repositoris

institucionals.

• Google Books: vista prèvia de milions de

llibres publicats arreu del món.

http://scholar.google.es/
http://books.google.com/?hl=ca
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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)

– Inclouint criteris geogràfics, cronològics, de gènere, edat … 

– 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 

– Cercant el concepte central en una enciclopèdia o 

diccionari especialitzat

– Organitzant la nostra idea en una o més preguntes 
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Identifica les paraules clau
L'èxit de la cerca estarà determinat en gran part per l'adequada

selecció dels termes que utilitzes en l'estratègia de cerca

• Utilitza termes significatius, que 
representen conceptes 
rellevants

•Oblida't de preposicions, 
conjuncions, articles, pronoms, 
adjectius o adverbis

• Busca sinònims i termes 
relacionats

•Equivalències en anglès i en 
altres llengües rellevants
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Fixa’t en el tema descrit en el paràgraf següent i 
identifica els conceptes clau. Aquests seran els termes 
de cerca, que caldrà utilitzar per buscar informació al 
cercador, base de dades, etc. 

Com afecta, actualment, la contaminació de l’aire
causada pel trànsit als adolescents

Els termes subratllats seran les paraules claus, menys 
actualment, però tindrem present que la informació 
que volem és actual i filtrarem els resultats 
cronològicament. 

Exemple



13

Ara cal que pensis formes alternatives d’aquestes paraules clau:  

sinònims i paraules equivalents en altres llengües, paraules més 
específiques o més generals, per utilitzar-les a l’hora de buscar: 

Concepte 1 Concepte 2 Concepte 3

contaminació de l’aire adolescents trànsit

pol·lució joves circulació

nois cotxes

vehicles
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Operadors booleans

•AND (i, y, &): recupera aquells 
documents que contenen tots 
dos termes.

•OR (+, O): recupera els 
documents que contenen 
qualsevol dels termes.

•NOT (- , AND NOT): recupera els 
documents que contenen un 
terme, però exclou tots els que 
contenen l’altre.

Els operadors booleans s’utilitzen per fer cerques d’informació. Aquests 

operadors permeten combinar els termes de cerca per refinar i 

recuperar exactament tot allò que necessitis.
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Altres operadors: truncament i 

de proximitat

• El truncament permet recuperar el
terme tal com l’hem escrit i els termes
amb les variacions de sufixos.

• El més comuns són: *   !   ?   $   #

• Exemples: 

• terap* (recuperarem tots els 
documents que continguin els 
termes: teràpia, teràpies, terapèutic, 
terapèutics entre d’altres.

• wom*n recuperaria woman i 
women.

• “frase”: recupera la frase o paraules 
exactes que es troben entre cometes. 
Per exemple si cerquem ”historia de 
Chicago” recuperarem els registres 
amb els dos termes junts i seguits. 

Utilitza els 
truncaments i 

comodins: 
signes que 
permeten 
cercar per 
l’arrel de la 
paraula o 

substituir-ne 
lletres I la 

“frase”
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Consulteu els recursos que us oferim
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El Cercador del Servei de Biblioteques de 

la UAB permet localitzar els documents que es 

troben a les biblioteques de la UAB en qualsevol

format.

Podem fer cerques per paraula clau, títol, autor i matèria, entre 

d’altres, i recuperar aquells documents que ens interessen amb la 

seva informació bibliogràfica, localització (a quina biblioteca es 

troba), estat i tipus de préstec i, en el cas dels recursos electrònics 

trobareu l’enllaç al recurs.
17
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El Cercador: http://www.uab.cat/biblioteques

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

Eina que permet cercar en tots els recursos de les Biblioteques de la 

UAB.

La cerca es realitza de manera simultània 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 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.
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Resultats cercador

Al realitzar una cerca ens mostra tots els documents tant impresos 

com electrònics i pots fer filtres per acotar els resultats: 

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

Catàleg UAB.

• Veure només els documents electrònics: filtrar per Biblioteca 

Digital.

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

complet.

• Veure aquells recursos electrònics publicats en revistes 

d’impacte: Filtrar per Peer review

• 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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Cerca bàsica

Filtres o 

facetes
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Cerca avançada
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On buscar? : accés als recursos-e 
des de fora de la UAB 
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Com trobar llibres i revistes
Al cercador trobarem llibres i revistes tant en paper com

electrònics.
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Com trobar revistes

Tant si la revista és impresa com electrònica, cal consultar el cercador, que

donarà accés directe al text complet de la revista, si la tenim subscrita o, 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 específiques en aquest tipus de format:

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

Les Biblioteques UAB compten amb un munt de llibres electrònics subscrits,

així com plataformes específiques en aquest tipus de format, encara que

algunes plataformes no permeten la descàrrega:

http://web.b.ebscohost.com/pfi/search/basic?sid=65db1445-64b9-4f6a-b60a-8058f124993e@pdc-v-sessmgr01&vid=0&sdb=edspub&tid=3000EP
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Trobar articles
Al Cercador trobarem articles de revista (DDD, base de dades com 
Dialnet, Elsevier, Wiley, Proquest, Web of Science, etc.) 

•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: economia espanyola) i 

limitarem a Text complet o Peer Reviewed o per format: 

Article/capítol de llibre, reviews, etc.
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Podem cercar també a : 

http://cbueg-mt.iii.com/iii/encore/?lang=cat
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Préstec

8
documents dies

21
renovacions

6

Presentant 

la targeta 

de la UAB

On es fa?

Al taulell 

de préstec

Devolucions

Al taulell de préstec o 

a la bústia de retorn
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Préstec
Des de l’apartat “El meu compte” 

podeu:

Veure l’estat dels vostres préstecs i reserves 

Renovar els préstecs

Reservar documents

Documents 

exclosos de préstec
Sancions

Avisos per correu 

electrònic
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Com puc saber si me’l puc endur?
Quan es consulta el catàleg aquest indica en quina biblioteca hi ha 
el document que es vol treure en préstec i la seva disponibilitat:

• Disponible: el document es
pot treure en préstec.

• Consulta sala i No es presta: el
document no pot sortir en

préstec.

• Consulta sala i Cap de

setmana: el document es
presta de divendres a dilluns.

• Venç el dd.mm.aa: el
document està en préstec i el

termini finalitza en la data que

indica la pantalla.

• Reservat: el document està
reservat per un o més usuaris.
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http://cataleg.uab.cat/
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Cursos a la carta

Es poden sol·licitar:

• Sessions sobre temes programats

per les biblioteques però en dates

i hores diferents a les que oferim.

• Sessions sobre temes no

contemplats en la programació
de les biblioteques, relacionades

amb una eina, servei o recurs

d'informació.

• Cursos virtuals
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Guies temàtiques

33
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Premsa digital

El Quiosc: http://www.bib.uab.es/premsa/

http://www.bib.uab.es/premsa/
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La biblioteca, un espai segur
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Contacte

@bibliotequesUAB

@biblioteques_UAB

fb.com/bibliotequesUAB

www.youtube.com/c/Bibliot

equesUAB_videos

Font de les icones: Flaticon

Servei d’assessorament en línia

https://twitter.com/bibliotequesUAB
https://www.instagram.com/biblioteques_uab/
https://www.bib.uab.cat/pregunta/pregunta.php
https://api.whatsapp.com/send?phone=34619681146
https://opina.uab.cat/
https://www.facebook.com/bibliotequesUAB
https://www.youtube.com/c/BibliotequesUAB_videos
https://www.flaticon.es/
https://www.bib.uab.cat/web/assessorament/
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Podeu respondre 
l’enquesta?

#bibliotequesUAB

Moltes gràcies per 
la vostra atenció!


