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PsycInfo
Introducció i contingut

PsycInfo és una base de dades bibliogràfica d’abast  
internacional, creada per l’American Psychological 
Association, sobre psicologia i psiquiatria.

Conté referències bibliogràfiques completes i resums d’articles 
publicats a més de 2.400 revistes d’arreu del món, en més 
de 27 llengües, a més de tesis, ressenyes de llibres i 
informes.

El seu abast cronològic és: des del 1872 per a les revistes i des 
del 1987 per a la resta de material. 

S’actualitza setmanalment. 



PsycInfo
Característiques bàsiques

PsycInfo i EbscoHost permeten:

• Personalitzar la cerca i visualització de la interfície de 
consulta.

• Crear un compte d’usuari.

• Disposar d’enllaços permanents a cerques.

• Veure quins treballs han estat citats.

• Extreure els documents en format codificat compatible 
amb el gestor de bibliografia Refworks, entre d’altres.



PsycInfo
Personalització de la interfície de consulta

L’opció Setting Preferences permet personalitzar la interfície 
de consulta de la base de dades.

Si volem que aquestes preferències d’aparença quedin 
guardades per a properes connexions, ho podem fer creant un 
compte a My EBSCOhost.



PsycInfo
Personalització de la interfície de consulta 

Preferences



Podem establir per defecte:

• La llengua de la interfície d’interrogació i de la consulta.

• L’emplenament automàtic.

• L’execució de SmartText quan la consulta no troba cap 
coincidència.

• L’aparença de la llista de resultats (nombre de resultats, ordre, 
disseny de la pàgina, informació sobre cada resultat...).

• Les opcions d’impressió, correu electrònic, guardar i exportar els 
resultats: format per defecte de les citacions, adreça de correu 
electrònic i gestor bibliogràfic per a la importació de dades.

PsycInfo
Personalització de la interfície de consulta 



PsycInfo
My EBSCOhost

Podem crear un compte d’usuari amb l’opció Sign In, que ens 
permetrà:

• Desar les preferències establertes.

• Organitzar els resultats en carpetes.

• Compartir carpetes amb altres usuaris.

• Guardar i recuperar el nostre historial de cerques.

• Crear alertes de correu electrònic o canals RSS.

• Obtenir accés a la nostra investigació de forma remota.



PsycInfo
Tipus de cerca

Podem cercar documents a la base de dades amb les eines:

• Cerca bàsica

• Cerca avançada

• Cerca visual

• Tesaurus

• Índexs

• Referències citades



PsycInfo
Tipus de cerca

Cerca bàsica

Permet buscar amb limitadors, expansors i operadors booleans. 

A la cerca bàsica podem aplicar:

• Opcions de cerca, que permeten utilitzar qualsevol dels limitadors 
opcionals o expansors.

• Límits dels resultats per aplicar els limitadors disponibles al 
resultat de la cerca.
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Tipus de cerca



PsycInfo
Tipus de cerca

Cerca avançada

Permet escollir els camps dels registres on volem localitzar els termes 
triats i combinar-los amb l’ús dels operadors booleans. També permet 
utilitzar: 

• Opcions de cerca, utilitzant qualsevol dels limitadors opcionals o 
expansors.

• Límits dels resultats per aplicar els limitadors disponibles al 
resultat de la cerca.



PsycInfo
Tipus de cerca



PsycInfo
Tipus de cerca

Cerca visual

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

Els resultats de la cerca es mostren en columnes, i fent clic sobre el 
tema/nom/publicació s’aconsegueix concretar i limitar els resultats.



PsycInfo
Tipus de cerca



PsycInfo
Tipus de cerca

Cerca per tesaurus

PsycInfo utilitza un llenguatge controlat, distribuït de forma 
jeràrquica per descriure el contingut dels documents, anomenat 
tesaurus.

El tesaurus ens indica quins són els temes establerts per a la 
identificació temàtica dels documents, i ens informa d’aquells 
que hi estan relacionats.
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Tipus de cerca



PsycInfo
Tipus de cerca

Cerca per índexs

El contingut dels camps més significatius de la base de dades es pot 
consultar alfabèticament mitjançant els índexs, de manera que podem 
determinar quina és la forma correcta per la cerca d’autors, 
publicacions, títols, etc.
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Tipus de cerca



PsycInfo
Tipus de cerca

Cerca per referències citades

La base de dades permet la cerca per autor, publicació, títol i data de 
les referències incloses en els articles que conté, i proporciona 
l’enllaç al registre bibliogràfic si es troba a la base de dades.



PsycInfo
Tipus de cerca



PsycInfo
Consells de cerca

Amb la finalitat de fer cerques més precises i efectives, la base 
de dades permet l’ús de:

• Operadors booleans

• Comodins

• Símbol de truncament

• Operadors de proximitat 

• Agrupació de termes 

• Cometes 



PsycInfo
Consells de cerca

Operadors booleans

AND - combina termes de cerca de manera que cada resultat 
de cerca conté tots els termes. 

OR - combina termes de cerca perquè cada resultat de cerca 
contingui un dels termes com a mínim. 

NOT - exclou condicions de manera que els resultats de la 
cerca no continguin cap dels termes que segueixen. 



PsycInfo
Consells de cerca

Comodí (? o #)

S’utilitza el comodí per crear cerques on hi ha lletres que es 
desconeixen o diferents formes ortogràfiques.



PsycInfo
Consells de cerca

Truncament (*) 

S’utilitza quan un terme pot tenir terminacions múltiples. 
S’escriu l’arrel del terme de cerca seguit d’un asterisc. 



PsycInfo
Consells de cerca

Operadors de proximitat (N o W)

S’utilitzen seguits d’un nombre, per buscar termes que es 
troben a certa distància els uns dels altres.

N – determina que l’ordre dels termes sigui el mateix que 
escrivim a la cerca.

W – determina que els termes no han d’aparèixer en el mateix 
ordre que els escrivim a la cerca.



PsycInfo
Consells de cerca

Agrupació de termes (...)

La forma habitual en què la base de dades executa una cerca 
composta de diversos termes és d’esquerra a dreta, però si 
hi ha paraules entre parèntesis, aquestes es busquen primer.



PsycInfo
Consells de cerca

Ús de cometes “...”

Cal escriure entre cometes les frases i les paraules 
compostes per tal que la cerca sigui exacta.



PsycInfo
Visualització de resultats

La informació i les opcions de la pàgina de resultats són les 
següents:



PsycInfo
Visualització de resultats

Breadbox

Ens informa del seguiment de la cerca:

• Resultats disponibles
• Termes cercats
• Limitadors i expansors que s’han tingut en 
compte
• Tipus de fonts

Desmarcant la icona de selecció s’elimina 
el terme corresponent i apareix una nova llista 
de resultats.

En fer clic en un element de ruta de navegació amb hipervincles 
s’executa una cerca només per a aquest terme.



PsycInfo
Visualització de resultats

Limiters

Permeten refinar la cerca, afegint-hi limitadors com ara:

• Només referències que tinguin accés al text 
complet.

• Només les que disposen de referències citades 
existents a la base de dades.

• Només publicacions arbitrades.

• Només les publicades entre dues dates.

Amb Show More podem anar al menú complet 
d’establiment de límits.

Seleccionant-ne qualsevol i fent clic a Update obtindrem una nova 
llista de resultats amb els límits ja aplicats.



PsycInfo
Visualització de resultats

Source types

Permet limitar la cerca executada segons 
un tipus de document.



PsycInfo
Visualització de resultats

Clusters

Aquesta opció permet visualitzar els termes 
més recurrents en un camp determinat. És 
útil per conèixer matèries, publicacions, 
tipus, etc. Mostra els termes més recurrents 
sense haver de navegar pels resultats.

A més, seleccionant la casella ens permet 
limitar els resultats als coincidents.



PsycInfo
Visualització de resultats

Result list sort

També podem triar l’ordre dels documents trobats:
• per data de publicació (ascendent o descendent)
• per cognom de l’autor
• per tipus de document on s’ha publicat
• per rellevància



PsycInfo
Visualització de resultats

És possible determinar la informació que es vol visualitzar en 
executar una cerca, a la pantalla de resultats.



PsycInfo
Visualització de resultats

Determina la informació que ens 

mostrarà.

Mostra les imatges dels articles 

en miniatura.

Estableix el nombre de resultats 

per pàgina.

Permet triar el disseny i la 

distribució de les columnes.



PsycInfo
Visualització de resultats

Alert / Save / Share

Permet:

• Afegir els documents a una carpeta.

• Crear una alerta de correu electrònic

o font RSS.

• Utilitzar l’enllaç permanent.

• Emmagatzemar enllaços a Delicious, 

Facebook, etc.



PsycInfo
Gestió dels resultats

Ús de les carpetes

Els resultats seleccionats es poden afegir a una carpeta fent clic 
a la icona de la part inferior de cada citació.

Si ens hem connectat amb el nostre compte de My EBSCOhost, 
podem guardar els articles a les carpetes del nostre compte, i 
compartir-les.



PsycInfo
Gestió de resultats

Quan visualitzem el registre complet, tenim la possibilitat de 
localitzar més documents sobre l’autor, el descriptor, etc. 
gràcies als enllaços del registre, o bé d’altres documents 
similars mitjançant l’opció Find Similar Results (SmartText).



PsycInfo
Gestió de resultats

El menú d’eines associat a aquesta pàgina 
ens dóna la possibilitat de:

• Afegir l’article a la carpeta de sessió o de client 
My EBSCOhost. 

• Imprimir l’article. 
• Enviar-lo per correu electrònic a una o diverses
adreces.
• Desar l’article a l’equip.
• Visualitzar la informació de citació segons diversos                                        
formats.
• Exportar l’article a un programari de gestió bibliogràfica. 
• Guardar una nota sobre l’article a MyEBSCOhost. 
• Obtenir l’enllaç permanent a l’article. 
• Afegir-lo als preferits i a les xarxes socials.



PsycInfo
Ajuda i autoformació

Podem accedir a l’ajuda contextual de cada pantalla, o al menú 
general, amb l’opció Help.

A més, Ebsco elabora materials d’autoformació que podem 
trobar a: 

http://support.ebsco.com/help/index.php?help_id=2982

http://support.ebsco.com/help/index.php?help_id=2982
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