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EconLit

EconLit és una base de dades sobre economia i finances, 
produïda per l’American Economic Asociation (AEA) i 
distribuïda per EBSCOHost.

És la font més important del món de referències a la 
literatura econòmica.

Inclou referències bibliogràfiques, resums, citacions, 
ressenyes i enllaços a articles a text complet de revistes, 
llibres, tesis i documents de treball de tots els àmbits de 
l’economia.

La seva actualització és setmanal.



1. Barra d’eines



1.1.  Personalitzar

L’opció Preferències permet 
personalitzar la manera com 
volem visualitzar la 
informació: idioma, distribució 
de la pantalla de resultats, 
opcions preferents de les cites 
bibliogràfiques, impressió, 
tramesa i gestió de les 
referències bibliogràfiques 
localitzades.



1.2.  Connectar

L’opció Connectar permet crear
Un compte d’usuaris a EBSCOHost 
amb el qual podem:

- Configurar i guardar les preferències.
- Organitzar les cerques en carpetes.
- Guardar les cerques i l’historial.
- Compartir i visualitzar altres 

comptes d’usuari.
- Obtenir alertes en funció de les

necessitats informatives (alertes 
de cerques i de publicacions) per   
RSS.

- Obtenir informació de cerques 
guardades.



2.  Cerques



2.1.  Cerca bàsica

La Cerca bàsica us permet realitzar 
una cerca amb limitadors, expansors 
i operadors boleans.

Les Opcions de cerca permeten fer 
servir qualsevol dels limitadors 
opcionals o expansors, i els Límits 
dels resultats permeten aplicar els 
limitadors disponibles als resultats de 
cerca.



2.2.  Cerca avançada 

La Cerca avançada permet triar 
els camps dels registres on 
volem localitzar els termes triats 
i combinar-los amb l’ús dels 
operadors boleans.

També permet utilitzar les 
Opcions de cerca i de Límit de 
resultats



Operadors boleans

La majoria dels motors de cerca, i també els directoris que permeten cercar en la seva pròpia base 
de dades, permeten la utilització d'operadors lògics booleans que estableixen la relació entre els 
termes de cerca. Aquests operadors presos l'àlgebra del matemàtic anglès George Boole, permeten 
combinar els termes de cerca d'acord amb les nostres necessitats. 

Els operadors utilitzats són:

AND

OR

NOT

Quan utilitzem aquest operador entre dos termes de cerca estem  
demanant documents que continguin ambdós termes. 

Quan utilitzem aquest operador entre dos termes de cerca estem 
demanant documents que continguin qualsevol dels dos termes. 

Si utilitzem aquest operador entre dos termes de cerca estem 
demanant documents que continguin un dels terme però no l'altre. 



2.4.  Cerca visual

Aquesta opció presenta els 250 
resultats més recents relacionats 
amb els termes de cerca en un mapa 
interactiu i visual.

Els resultats es mostren en columnes, 
i clicant sobre el tema/nom/publicació 
s’aconsegueix concretar i limitar els 
resultats.



2.3.  Historial de cerques i alertes

Amb l’opció “MI EBSCOHost” 
activada podeu guardar i recuperar les 
vostres cerques quan us sigui 
necessari.

També us podeu subscriure al servei 
d’alertes i estar al dia de les novetats 
publicades a la base de dades.



2.4.  Tesaurus

EconLit utilitza un llenguatge controlat, 
distribuït i jerarquitzat per descriure 
el contingut dels documents.

El Tesaurus ens indica quins són els 
temes establerts per a la identificació 
temàtica dels documents, i ens informa 
sobre els documents que estan 
realacionats amb aquests termes.



2.5.  Imatges

EconLit permet cercar imatges 
amb l’opció Image Quick
View Collection.



2.6.  Índex

El contingut dels 21 camps més 
significatius de la base de dades 
es poden cercar i consultar 
alfabèticament mitjançant els 
índexs.

D’aquesta manera podeu 
determinar quina és la forma 
correcta per la cerca d’autors, 
publicacions, títols, etc.



2.7. Resultats

Es poden visualitzar els resultats 
en diferents formats.

S’indica si esta disponible el tex 
complet als membres de la UB si 
apareix la icone

http://web.ebscohost.com/ehost/resultsadvanced?sid=4b464e4f-a6a8-4f7d-9073-0040cd69f651@sessionmgr115&vid=47&hid=104&


2.7. Resultats

Un cop tenim els resultats també 
es poden:

Arxivar
Imprimir 
Enviar 
Guardar
Citar
Exportar
Crear nota
Fer un enllaçpermanent
Afegir a favorits

http://web.ebscohost.com/ehost/resultsadvanced?sid=4b464e4f-a6a8-4f7d-9073-0040cd69f651@sessionmgr115&vid=47&hid=104&


Ajuda

EconLit proporciona a través de EBSCO Support programes d’ajuda contextual 
que podem trobar a:

http://support.epnet.com/training/tutorials.php

http://web.ebscohost.com/ehost/resultsadvanced?sid=4b464e4f-a6a8-4f7d-9073-0040cd69f651@sessionmgr115&vid=47&hid=104&
http://support.epnet.com/training/tutorials.php


Moltes gràcies!
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