Citació de documents
Amb l’opció Citar de la finestra de
resultats podem extreure les referències
que vulguem en qualsevol dels formats
que ofereix Social Services Abstracts, com
per exemple el de l’APA.

Exportació al Mendeley

Accediu a les bases de dades i els recursos electrònics del
CRAI a través del ReCercador+.

recercador.ub.edu

Mendeley és un gestor de referències bibliogràfiques amb
el qual podem organitzar la recerca, col·laborar amb altres
usuaris en línia i conèixer els darrers documents publicats
en àmbits temàtics concrets. Entre d’altres, ens permet:

▪
▪
▪
▪

Crear una biblioteca personal.
Importar documents a la biblioteca personal i
organitzar-los en carpetes.
Compartir la recerca: crear grups públics i privats i
compartir documents.
Incloure citacions en processadors de text i generar
bibliografies.

Per exportar les referències al
Mendeley des de Social Services
Abstracts, triem l’opció RIS que
apareix en fer clic a la pestanya Más
del llistat de resultats.
Tota la informació relativa al
Mendeley la podreu trobar a:
cr a i.u b .e d u / c a / q ue - ofe re ix- e lcrai/citacions-bibliografiques/mendeley

Per a més informació, accediu al Servei d’Atenció als Usuaris, un servei d’atenció personalitzada actiu les 24 hores
del dia i els 7 dies de la semana.

crai.ub.edu/sau

Al web del CRAI hi podeu trobar més informació sobre els
propers cursos que es duran a terme a la vostra biblioteca.

crai.ub.edu/formacio

PERSONALITZACIÓ
L’opció Área personal ens permet crear un compte
d’usuari amb el qual podem:
▪
▪
▪
▪
▪

Configurar i desar les preferències.
Desar, organitzar i compartir documents.
Desar les cerques, recuperar-les i combinar-les.
Veure i gestionar alertes i RSS.
Etiquetar les cerques i compartir-les.

L’opció Preferencias permet personalitzar la visualització
de la informació (idioma, tipus de cerca en iniciar sessió,
format de les dates) i de les cerques (plurals,
autocompleció), la presentació dels resultats (nombre,
ordre, nivell de detall) i el format de les cites i de les
adreces electròniques.
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ABSTRACTS
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SOCIAL SERVICES ABSTRACTS
Social Services Abstracts és una base de dades sobre
treball social i polítiques socials i comunitàries. Està
produïda per Cambridge Scientific Abstracts (CSA) i
distribuïda per Proquest.

La cerca avançada permet fer cerques complexes i escollir
els camps on volem localitzar els termes: qualsevol camp,
autor, matèria, resum, títol de la publicació, títol del document, etc. També podem combinar els termes mitjançant
truncaments i operadors booleans.

Si seleccionem les opcions que
volem i fem clic a Añadir, els
termes s’afegeixen al quadre de
cerca. Podem repetir el procés
fent servir altres descriptors,
combinant-los amb operadors
booleans.

CONTINGUTS
Inclou continguts des del 1979. Conté resums d’articles
de revistes, cites de ressenyes de llibres, resums i
capítols de llibres, tesis doctorals i ponències de més de
1300 publicacions.
S’actualitza mensualment.

CARACTERÍSTIQUES MÉS DESTACADES
A través de la interfície de Proquest, permet:
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

Fer cerques i refinar-les amb limitadors.
Fer cerques de documents avaluats per experts.
Utilitzar el tesaurus integrat per fer cerques més
efectives.
Crear un compte personal i serveis d’alerta.
Compartir documents i llistes de documents.
Accedir a taules i imatges gràcies al deep indexing.
Exportar informació a HTML, Excel, PDF i RIS
(format compatible amb el gestor bibliogràfic
Mendeley).

CERQUES
La llengua de cerca és l’anglès, atès que la major part
dels continguts de Social Services Abstracts són en
aquest idioma, tot i que la interfície de Proquest es pot
traduir al castellà.
La cerca bàsica permet cercar per títol, autor, resum,
matèries, documents sencers i etiquetes personalitzades.
En introduir els termes al quadre de cerca, el sistema fa
suggeriments de manera automàtica.
La cerca bàsica permet fer servir operadors booleans per
combinar els termes de cerca i truncaments per
substituir caràcters.

La cerca avançada permet limitar la cerca per tipus de
document (tests, articles, etc.), cercar només documents
sencers i escollir el nivell educatiu.
Podem decidir l’ordre (rellevància o data) i el nombre de
resultats que volem veure en cada pàgina.
Podem recuperar cerques anteriors des de Búsquedas recientes i desar-les, combinar-les o exportar-les. També podem usar l’opció Crear alerta per rebre notificacions quan
s’incorporin nous documents que coincideixin amb una
cerca desada determinada.
Així mateix, podem cercar només documents que han estat
revisats per experts.

Tesaurus
Social Services Abstracts utilitza un llenguatge controlat
per classificar els documents: el tesaurus. S’hi pot accedir
des de la cerca avançada i ens indica quins són els termes
establerts per identificar la temàtica dels documents.
El tesaurus es pot fer servir com
un sistema de cerca complementari al de paraules clau.
Per exemple, si cerquem informació sobre comunicació, podem
escriure «communication» al tesaurus perquè ens aparegui un llistat
de termes relacionats.
Fent clic a un descriptor se’ns mostra la relació jeràrquica
que té amb els altres termes. Si fem clic als requadres petits de la dreta, podem veure’n la informació completa.

Deep indexing
Els gràfics i les taules s’indexen analíticament per temàtica i tipus d’objecte. D’aquesta manera, el sistema ens
permet recuperar gràfics i dades dins d’un article i oferirnos més informació per decidir si un document ens interessa o no.

RESULTATS
Visualització
Els resultats s’ordenen per rellevància o per data. Podem
identificar fàcilment on apareixen els nostres termes perquè es mostren marcats en groc. Podem restringir la cerca aplicant-hi límits. També disposem d’opcions addicionals per revisar els resultats:
▪
▪
▪
▪

▪
▪

Triar el nivell de detall (Vista breve/detallada).
Accedir al resum dels resultats (icona Vista).
Veure la fitxa completa del document
(Resumen/Detalles).
Veure referències i cites del document (Referencias
i Citado).
Conèixer el perfil acadèmic dels autors amb l’eina
Author Resolver ( ).
Traduir el resum a l’idioma que vulguem.

Finalment, per comprovar si podem veure el text sencer
d’un article, fem clic al botó de consulta dels recursos de
la UB.

