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MLA 
Guia ràpida 

Per saber-ne més accediu al Servei d’Atenció als 

Usuaris, un servei d’atenció personalitzada les 24 

hores al dia i 7 dies a la semana. 

crai.ub.edu/sau 

Al web del CRAI podeu trobar més informació sobre 

els propers cursos que es duran a terme a la vostra 

biblioteca. 

crai.ub.edu/formacio 

− Podem desar registres concrets per tal d’accedir-

hi en qualsevol moment. Per fer-ho, clicar la icona 

de carpeta que apareix a la dreta de cada registre. 

− Els resultats es poden guardar, imprimir o enviar 

per correu electrònic, citar o descarregar.  

− Es pot generar la bibliografia in situ o exportar-la 

a un gestor de referències bibliogràfiques com 

Mendeley. 

Menú de descàrrega 

− La llista dels resultats es presenta seguint un ordre 

per defecte per rellevància. Podem canviar el ti-

pus d’ordenació (per rellevància, més recents, més 

antics, autor, font) i el nombre i format dels regis-

tres per pàgina que es visualitzen. 

− Es poden restringir els resultats des de la banda 

esquerra amb nombroses opcions, com per exem-

ple recuperar només resultats amb text complet. 

− Al costat de cada referència hi ha una icona que 

identifica el tipus de document (publicació acadè-

mica, tesi doctoral, llibre...). 

− Sense moure’ns de la mateixa pàgina dels resul-

tats podem visualitzar més dades de la referència 

clicant la icona de la lupa. 

− Clicant al títol podem veure la fitxa completa. 

Visualització 

       RESULTATS 

I M P O R T A N T 

Per accedir a aquesta base de dades, així com a la 

resta de recursos electrònics contractats pel CRAI, cal 

activar el SIRE i autenticar-se amb l’identificador UB (el 

mateix que s’utilitza per accedir a la intranet UB). 

Més informació a: 

http://crai.ub.edu/que-ofereix-el-crai/acces-

recursos/acces-recursos-proxy 

Accediu a tots els recursos en suport paper i elec-

trònic del CRAI a través del Cercabib. 

cercabib.ub.edu 

http://bit.ly/2sO5WCQ
http://crai.ub.edu/ca/que-ofereix-el-crai/sau
http://crai.ub.edu/que-ofereix-el-crai/acces-recursos/acces-recursos-proxy
http://crai.ub.edu/que-ofereix-el-crai/acces-recursos/acces-recursos-proxy


      DESCRIPCIÓ 

MLA utilitza un llenguatge controlat i jeràrquic per des-

criure el contingut dels documents.  

Aquest tesaurus ens indica quins són els termes esta-

blerts per a la identificació temàtica dels documents. És 

una bona alternativa a la cerca per matèria o paraula 

clau. S’hi accedeix clicant a «Tesauro», al menú del 

marge superior esquerre de la pantalla. 

L’MLA International Bibliography és la base de dades 

més important de filologia a nivell mundial. Conté refe-

rències bibliogràfiques, majoritàriament de llibres i arti-

cles, de publicacions acadèmiques internacionals compi-

lades per la Modern Language Association of America 

des del 1926. 

      CONTINGUTS 

El seu abast temàtic és molt ampli: literatura, teoria i 

crítica literària; llengües i lingüística: estudi de llengües 

de qualsevol període històric, incloent-hi història i teoria 

lingüística, lingüística comparada, semàntica, estilística, 

sintaxi i traducció; ensenyament de llengües, retòrica i 

composició. 

També cobreix: folklore (literatura popular, música, art, 

creences i rituals), arts escèniques (cinema, ràdio, televi-

sió i teatre) i història de la impremta i l’edició. 

      CARACTERÍSTIQUES 

MLA permet: 

▪ Fer cerques i refinar-les amb limitadors 

▪ Fer cerques de documents avaluats per experts  

▪ Fer cerques de quins treballs han estat citats i on 

▪ Exportar referències al gestor bibliogràfic Mende-

ley a través d’arxius amb format .RIS 

▪ Crear un compte personal amb el qual podrem 

veure i gestionar els registres i les cerques guar-

dats prèviament, i rebre alertes per correu i RSS. 

▪ Els resultats d’aquesta base de dades són recupe-

rats també des de Cercabib.  

     CERCA 

Bàsica 

 

Thesaurus 

Avançada 

Formulari de cerca assistida que permet fer cerques 

més precises, limitades a camps concrets o combinant 

diversos camps: autor, títol, matèria, gènere, revista, 

etc.  

També podem combinar aquests termes mitjançant els 

operadors booleans i els truncaments, com a la cerca 

bàsica, i afegir-hi tants camps de cerca com necessitem. 

Límits: Disposa de moltes opcions per restringir els re-

sultats, p.ex: 

▪ Articles peer reviewed (revisats per experts). 

▪ Típus de publicació. 

▪ Data o rangs de dates. 

▪ Gènere, Idioma. 

Aquesta modalitat permet crear una cerca que podem 

limitar o expandir amb les opcions de la part inferior de 

la casella de cerca. El sistema farà suggeriments de for-

ma automàtica quan escrivim els termes, que podem 

combinar amb operadors booleans i usar truncaments 

per a la substitució de caràcters.  

Tant des de la cerca bàsica com des de l’avançada, podem 

tornar a les cerques que hem realitzat des de  «Historial 

de búsqueda» i des d’aquest espai guardar-les, modifi-

car-les i combinar-les per fer-ne de noves. 

També des de l’historial podem generar un avís per rebre 

notificacions quan hi hagi documents que coincideixin 

amb una cerca.  

Disposa de dues eines de cerca addicionals: 

• Names as Subjects amb indicació dels termes relacio-

nats i de ‘useu per’. Útil per trobar estudis sobre un 

autor. 

• Works as Subjects. Útil per trobar estudis sobre una 

obra. 


