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Normes i recomanacions

• Mantingueu els micròfons silenciats per facilitar la 

comprensió de les explicacions de la formadora

• Està prohibit enregistrar (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 cada apartat

Trobareu aquesta presentació disponible a:

ddd.uab.cat/record/235663

https://ddd.uab.cat/record/235663
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De què parlarem? 
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Disseny de l’estratègia de cerca

a) Definició del tema

b) Concreció dels límits de la 

cerca

c) Tria de les paraules clau

Imatge: neotam / Pixabay / Pixabay License 

https://pixabay.com/es/users/neotam-11291643/
https://pixabay.com/es/illustrations/inicio-bot%C3%B3n-3d-interruptor-prensa-4458375/
https://pixabay.com/es/service/license/
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a) Definició del tema

Cal expressar el tema en una frase concreta

Predicció de la formació i evolució 

de retencions en una autopista 

després d'un accident

Estudi genètic del càncer de colon 

hereditari

Intel·ligència Artificial i IoT aplicades

a la gestió de residus
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Abast temporal Data de publicació

Tipus de document
Idioma dels 

documents

S. XIX Els darrers 5 anys

Articles i ponències Anglès, català i castellà

Àmbit geogràfic

Europa

Ajuden a concretar la cerca 

b) Concreció dels límits de la cerca
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Conceptes que expressen millor el que s’està cercant

Predicció de la formació i 

evolució de retencions en 

una autopista després d'un 

accident

Cal tenir en compte:

✓ Abreviatures i acrònims

✓ Sinònims 

✓ Termes relacionats

✓ En l’idioma de la base de 

dades

c) Tria de les paraules clau
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RETENCIÓ/NS

Traffic jam/s

Traffic congestion

Congested traffic

Gridlock

AUTOPISTA/ES

Motorway/s

Freeway/s

Express road/s

Expressway/s

Superhighway/s
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IoT

Internet of things

Embedded systems

Wireless sensors devices

Enabling things

Residus

Waste /s

Rubbish

Refuse

Garbage

A banda de diccionaris generals i especialitzats, una eina que us pot ser útil en la 

cerca de sinònims o variants de les vostres paraules clau (en anglès):

Library of Congress Subject Headings - http://id.loc.gov/authorities/subjects.html

Genèrics

http://id.loc.gov/authorities/subjects.html
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MeSH (Medical Subject Headings) - https://www.ncbi.nlm.nih.gov/mesh 

“MESH is the NLM controlled vocabulary thesaurus used for indexing articles 

for PubMed”

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/mesh
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Selecció de les fonts d’informació

a) Bases de dades

b) Cercador Biblioteques UAB

Imatge: kerr63 / Pixabay / Pixabay License 

c) Internet fiable

https://pixabay.com/es/users/kerr63-438900/
https://pixabay.com/es/vectors/selecci%C3%B3n-picking-eligi%C3%B3-elecci%C3%B3n-443127/
https://pixabay.com/es/service/license/
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a) Bases de dades: multidisciplinars

http://www.scopus.com/
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Bases de dades: Biociències

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/search/
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Bases de dades: Ciències
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Bases de dades: Enginyeria
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www.uab.cat/biblioteques

Eina de 

descoberta
Catàleg

b) Cercador Biblioteques UAB

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

A les guies temàtiques trobareu tots els recursos que la UAB posa a 

la vostra disposició

http://www.uab.cat/biblioteques
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AUTORIA EXACTITUD

✓ està clarament identificada? 
✓ es pot contactar amb l’autor 

en cas de necessitat? 
✓ presenta les seves 

credencials? 
✓ és especialista en la 

matèria?
✓ la pagina web rep el suport 

d’alguna institució?

✓ es citen les fonts d’on 
s’extreu la informació?

✓ hi ha errors gramaticals, 
ortogràfics...?

✓ queda clar qui és el 
responsable final de la 
informació?

✓ podeu contrastar la 
informació que hi apareix?

OBJECTIVITAT ACTUALITZACIÓ

✓ l’autor és imparcial?
✓ la informació recull un fet, 

una opinió o és 
propaganda?

✓ l’autor pertany a alguna 
organització que impliqui 
informació esbiaixada

✓ la pàgina web es revisa 
periòdicament?

✓ quina és la data de la 
darrera informació?

Extracte de: Georgetown University Library. Evaluating Internet resources [Internet]. Washington DC: Georgetown University Library, 

2019 [Consulta 29 desembre 2019]. Disponible a: https://www.library.georgetown.edu/tutorials/research-guides/evaluating-

internet-content

c) Internet fiable
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Cerca d’informació

a) Operadors lògics o 

booleans

b) Frase exacta

c) Truncament

d) Filtres o límits

Imatge: TeroVesalainen / Pixabay / Pixabay License 

https://pixabay.com/es/users/terovesalainen-809550/
https://pixabay.com/es/photos/signo-de-interrogaci%C3%B3n-por-qu%C3%A9-2123967/
https://pixabay.com/es/service/license/


20

NOT (-, NO, AND NOT)

EXCLOU els documents que contenen el tema rebutjat

roads NOT motorways

AND (Y, &, I)

Recupera aquells documents que contenen TOTS els termes en el mateix registre

traffic jam AND motorway

OR (O, +)

Recupera aquells documents on apareix ALMENYS UN dels termes 

motorways OR freeways

a) Operadors lògics o booleans



21

“ “ (cometes)

Recupera una cadena de paraules EN EL MATEIX ORDRE amb què han estat 
introduïdes

“ traffic jam”

b) Frase exacta
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* ($, ?)

Recupera tots aquells termes que comencen per la MATEIXA ARREL. 
D’aquesta manera es recuperen totes les variants de gènere, nombre o 
paraules derivades

c) Truncament

Genet*

Gen*

Genetic

Genetics

Genetically

Geneticist

Gene
Genes

General

Generalized

Generator

Generative...

Genetic

Genetics

Genetically

Geneticist

Imatge: sarang / Wikipedia / Public domain

https://commons.wikimedia.org/wiki/User_talk:Sarang
https://en.m.wikipedia.org/wiki/File:Exclam_iconD.svg
https://en.wikipedia.org/wiki/Public_domain
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d) A més...

Les bases de dades també ofereixen altres elements addicionals que  
poden ajudar a millorar l'estratègia de cerca.

NEAR/x

SAME

W/n

Pre/n

Comprova els consells de cerca de cada base de 

dades prèviament.

Imatge: OpenClipart-Vectors / Pixabay / Pixabay License

https://pixabay.com/es/users/OpenClipart-Vectors-30363/
https://pixabay.com/es/vectors/tick-de-verificaci%C3%B3n-146635/
https://pixabay.com/es/service/license/
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Permeten restringir els resultats de la cerca. Varien en funció de la base de dades o 
recurs que estiguem consultant

d) Filtres o límits

http://sauwok.fecyt.es/
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a) Llegir els resums dels documents

b) Consultar la bibliografia dels més 

pertinents

c) Mirar les paraules clau emprades 

en els documents

Imatge: OpenClipart-Vectors / Pixabay / Pixabay License 

Validació de resultats

https://pixabay.com/es/users/OpenClipart-Vectors-30363/
https://pixabay.com/es/vectors/tick-de-verificaci%C3%B3n-146635/
https://pixabay.com/es/service/license/
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Els resultats adequats no es troben a la primera!

VALIDACIÓ DE RESULTATS

Modificar l’estratègia de 

cerca (canvi d’operadors)

Afegir noves paraules 

clau a la cerca
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Localització dels documents

a) Documents electrònics

b) Documents en suports físics

Imatge: OpenClipart-Vectors / Pixabay / Pixabay License 

https://pixabay.com/es/users/OpenClipart-Vectors-30363/
https://pixabay.com/es/vectors/mapa-navegaci%C3%B3n-hito-camino-buscar-1294547/
https://pixabay.com/es/service/license/
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a) Documents electrònics

http://sauwok.fecyt.es/
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b) Documents en suports físics
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Citació bibliogràfica

a) Per què cal citar

b) Estils bibliogràfics

c) Eines de suport

Imatge: OpenClipart-Vectors / Pixabay / Pixabay License 

https://pixabay.com/es/users/OpenClipart-Vectors-30363/
https://pixabay.com/es/vectors/documentos-pila-mont%C3%B3n-negocio-576385/
https://pixabay.com/es/service/license/
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a) Per què cal citar

Reconeixement del 
treball del altres 

Documentar la 
recerca realitzada

Textos
(llibres, articles, tesis...)

Imatges 
(il·lustracions, gràfics, vídeos…)

Cal citar les fonts consultades 

Tot el material aliè emprat  

No citar una font es considera plagi
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b) Estils bibliogràfics

Normatives que indiquen com redactar i ordenar les cites 

bibliogràfiques tenint en compte els diferents elements 

identificatius de cada tipus de document. Hi ha dos tipus d’estils:

• Per àrees temàtiques:

• Específics per a algunes revistes
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c) Eines de suport

Hi ha gestors bibliogràfics que permeten citar la bibliografia

de manera automàtica

http://www.endnote.com/
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Gràcies!
#bibliotequesUAB

Per a consultes i suggeriments,

contacteu amb la biblioteca

www.uab.cat/biblioteques/pregunta

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

