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1. Què és ERIC? 

ERIC (Education Resources Information Center) és una base 
de dades especialitzada en educació impulsada per l’Institut de 
Ciències de l’Educació del Departament d’Educació dels Estats 
Units. 

Proporciona accés tant a informació bibliogràfica com a documents 
amb text complet. 

Tot i que ERIC és d’accés lliure, es pot consultar a través de 
diferents proveïdors de pagament amb interfícies avançades i amb 
opcions addicionals. En aquesta presentació hem triat el proveïdor 
ProQuest.  
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2. Breu fitxa d’ERIC 

Àmbit temàtic: educació. 

 

Abast geogràfic: internacional. 

 

Tipus d’accés: lliure (amb funcionalitats addicionals depenent 
del proveïdor a través del qual es consulti).  

 

Idiomes dels continguts: anglès. 

 

Thesaurus o llista de matèries: sí. 

 

Opcions de contingut: sumaris, referències, resums i text 
complet (enllaços directes si són publicacions en obert o a 
través de subscripcions de la UB). 
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3. Accedir a ERIC 

Podeu accedir a ERIC a través de: https://eric.ed.gov/ 

 

Si hi accediu des del Recercador+ del CRAI de la UB, podreu 
seleccionar diferents proveïdors per tal de tenir una interfície més 
amigable i funcionalitats addicionals. 
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3.1 Accedir a ERIC amb el Recercador+ 

1) Accediu al CRAI de la UB: http://crai.ub.edu/ 

2) Feu clic a la pestanya de Recercador+ 

3) Seleccioneu Bases de dades A-Z 

http://crai.ub.edu/
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4) A la següent pantalla, busqueu pel nom “ERIC” o per ordre 
alfabètic dins la lletra E. Feu clic a l’opció de ProQuest per accedir-hi: 
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4. Cerca bàsica a ERIC 

La cerca bàsica a ERIC permet cercar tot tipus de documents: 

Podeu cercar utilitzant:  
 
Operadors booleans (AND, OR, NOT), truncaments *, cometes 
“”, parèntesis () i molts altres.  
 
Teniu detallades totes les opcions als consells de cerca d’ERIC. 

http://search.proquest.com/help/academic.es-ES/webframe.html?Search_Tips.html
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5. Cerca avançada a ERIC 

Podeu accedir a la cerca avançada fent clic a “Búsqueda 
avanzada” a la pàgina principal d’ERIC. 
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La cerca avançada permet buscar a diferents camps (autor, títol, 
resum, etc.) i permet limitar els resultats abans de fer la cerca:  

• Només resultats avaluats per experts 

• Només resultats amb text complet a ERIC  

• Només documents de l’ERIC (centre impulsor de la base de dades) 

• Només revistes de l’ERIC (centre impulsor de la base de dades) 

• Data de publicació 

• Tipus de document (llibres, revistes, actes de congressos, etc.) 

• Idioma 

• Nivell educatiu (educació primària, educació secundària, etc.)  

• Audiència (destinataris del document: pares, mestres, gestors, etc.) 

 
Recomanem no aplicar el límit de text complet, ja que tot i que ERIC no disposi del 
text complet, potser sí que està disponible a través del botó Consulta’l de la UB. 
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5.1 Cerca avançada a ERIC - Thesaurus 

La cerca avançada d’ERIC incorpora un Thesaurus (Tesauro), que 
ens permet cercar el termes concrets que corresponen a una 
matèria específica. Per accedir-hi, un cop dintre de la cerca 
avançada, cal fer clic a Tesauro. 



12 / 24 Anar al sumari 

1) Introduïm el concepte que volem cercar en anglès (per 
exemple: innovació educativa  educational innovation). També 

podem introduir un terme més genèric, per veure quines matèries 
ens proposa. Per exemple: innovation 
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2) Els termes que ens mostri sense caixa de selecció són termes de 
matèria no acceptats.  

Els termes que es poden seleccionar són termes de matèria 
acceptats.  

En ambdós casos, es pot fer clic a sobre per obtenir més informació. 

Termes no acceptats.  

Fent clic a sobre 

podem veure més 

informació 

Termes acceptats.  

La icona indica  

que fent clic a sobre  

podem veure termes  

més genèrics o 

específics   
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3) Un cop trobat el concepte que volem utilitzar, podem:  

• Copiar-lo i enganxar-lo a la nostra cerca 

   O  

• Seleccionar-lo i fer clic al botó “Añadir”, ubicat a la part inferior 
dreta del Thesaurus, per incloure’l en una cerca per matèria (cal 
que seleccionem quin operador booleà usarem) 
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4) El terme s’afegirà automàticament a una cerca avançada amb el 
codi de camp de matèria.  

Si executem la cerca, podem estar segurs que TOTS els resultats 
trobats tindran la matèria seleccionada (en l’exemple que fem 
servir, la matèria “innovació educativa”).   

5) Podem combinar-ho amb altres matèries extretes del Thesaurus o 
amb altres termes (o fins i tot aplicar-hi límits, com per exemple de 
data) per fer cerques encara més acotades.   
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6. Resultats a ERIC 

Resultats trobats 

Filtres disponibles Resultats 

Ordenació de resultats 
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Títol del document (en fer clic, anem als detalls) 

Autors 

Títol de la revista, 

número, volum, any i 

pàgines on apareix 

l’article  

Nombre d’articles que citen 
aquest article 

Veure resum sense 
canviar de pàgina 

Anar als detalls del 
resultat 

  

Consultar a través de 
la UB 

Tipus  
de  

document 
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Quan fem clic al títol d’un article se’ns mostra la pàgina amb els 
detalls de l’article.  

Si no es disposa d’enllaç al text complet a ERIC, tindrem també 
l’opció de comprovar si hi tenim accés a través d’algun dels serveis 
subscrits per la UB (botó “Consulta’l”). 
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7. Referències bibliogràfiques en format APA 

ERIC ofereix la possibilitat de generar automàticament les 
referències bibliogràfiques en format APA dels documents. Ho 
podem fer des de la llista de resultats, seleccionant-los i després fent 
clic a “Citar”. També ho podem fer des de dins de cada resultat. 
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8. Crear un compte d’usuari a ProQuest 

Una de les funcionalitats addicionals que ofereix el proveïdor 
ProQuest és la possibilitat de crear-nos gratuïtament un compte 
d’usuari per poder guardar llistes de referències.  

Per crear un compte, cal fer clic a la icona d’usuari de la part 
superior dreta de la pantalla i tot seguit seleccionar “Conectarse al 
Área personal”. A la següent pantalla cal seleccionar l’opció “Crear 
una cuenta del Área personal” i emplenar el formulari. 
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9. Guardar referències 

Un cop executada una cerca és possible guardar les referències dels 
resultats que ens interessen si ens identifiquem amb el nostre usuari 
i contrasenya de ProQuest.  

Cal seleccionar els resultats i fer clic a l’opció Guardar  Guardar 

en Área personal situada a la dreta de la pantalla. 



22 / 24 Anar al sumari 

10. Exportar referències 

Un cop executada una cerca, és possible exportar les referències 
dels resultats que ens interessen.  

Cal seleccionar els resultats i fer clic a l’opció Guardar, situada a la 
dreta de la pantalla (recomanem exportar en format RIS). La 
mateixa opció està disponible per les referències que tinguem 
desades a l’Àrea personal.  
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11. Guardar cerques, alertes i RSS 

ProQuest permet guardar cerques i configurar alertes (diàries, 
setmanals, mensuals o trimestrals) cada vegada que hi hagi nous 
resultats relacionats amb una cerca específica.   

Un cop executada una cerca, s’ha de seleccionar “Guardar 
búsqueda/alerta” a la dreta de la pantalla (cal estar identificat) i 
seleccionar l’opció Guardar búsqueda o Create alert. 

També podem crear un RSS que es vagi actualitzant amb els nous 
resultats que s’incorporin relacionats amb la nostra cerca.    
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Moltes gràcies! 
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