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PRESENTACIÓ

Cuidatge és una base de dades bibliogràfica elaborada pel CRAI Campus 
Catalunya de la Universitat Rovira i Virgili 
(Tarragona) que distribueix la mateixa  
universitat de manera gratuïta.

Conté referències de les revistes publicades en català i castellà de l’àmbit
de la infermeria des de l’any 1993 i fins a l’actualitat. Disposa de més de
50.000 registres. Podeu consultar la llista de publicacions periòdiques.

Aquesta base de dades és de lliure accés, però recordeu que per trobar el
text complet dels articles haureu de buscar els títols de les revistes al
catàleg de les biblioteques de la Universitat de Barcelona.

Tornar al sumari
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http://www.urv.cat/media/upload/arxius/SAU/guia/llistat-revistes-cuidatge.pdf
http://cataleg.ub.edu/*cat


4

CONSELLS DE CERCA

Seguiu els exemples pràctics de la base de dades per començar a fer les cerques.

Tornar al sumari
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CONSELLS DE CERCA

La base de dades permet utilitzar:

Operadors booleans:

AND o (*), OR o (+) i NOT o (^) per combinar els termes

Truncaments:

dòlar ($) per cercar termes de la mateixa família o amb la mateixa arrel 

P. ex.: alcohol$ (trobareu: alcohòlic, alcoholisme, alcoholització)

• Per fer cerques per tema cal utilitzar el català. Per a la resta de camps, la base 
de dades manté la llengua original del document.

• Per buscar per autor cal introduir el cognom i el símbol $ (p. ex.: Martínez$)

• Per buscar pel títol d’una revista o d’un document no poseu l’article inicial.

Tornar al sumari
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CERCA

Si utilitzeu més d’un terme 
de cerca, feu servir sempre 
un operador booleà (AND, 
OR o NOT).

• Utilitzeu els parèntesis per ordenar els termes de la cerca.

• La base de dades cerca sempre per frase. Per tant, no cal utilitzar
cometes (“xxx”).

• La cerca es fa sempre a tots els camps (títol de l’article, autor, dades
de la font, descriptors i un breu resum).

Tornar al sumari
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RESULTATS

La pantalla de resultats mostra totes les referències dels articles que 
inclouen les paraules sol·licitades en alguna part del registre:

Els resultats s’ordenen 
per data de publicació 
ascendent.

Utilitzeu els enllaços 
per fer noves cerques.

Tornar al sumari
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DESAR/IMPRIMIR

Les referències no es poden seleccionar prèviament. Podeu desar o imprimir tot
el conjunt de la cerca o cada referència individualment.

Tornar al sumari
8



9

COM TROBAR EL TEXT COMPLET DELS ARTICLES

Heu de consultar el catàleg de les biblioteques per localitzar i recuperar els
documents seleccionats.

Tornar al sumari
9

Feu la cerca pel títol de la revista i 
consulteu si està en format paper o si 
podeu accedir al document electrònic.

http://cataleg.ub.edu/*cat
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COM TROBAR EL TEXT COMPLET DELS ARTICLES

Si no trobeu la revista a les biblioteques de la UB, podeu utilitzar el servei de préstec
interbibliotecari (està subjecte a tarifes).

Tornar al sumari
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http://crai.ub.edu/ca/que-ofereix-el-crai/prestec/prestec-pi
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Moltes gràcies!
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