
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

REGISTRAR-SE 

PERIODICALS 

INDEX ONLINE 

Estar registrat a Periodicals Index Online permet 
accedir a l’opció Mi archivo, on els usuaris poden 
guardar registres i cerques per utilitzar-les 
posteriorment.  

La funció Mi archivo genera una zona personal, 
protegida per contrasenya, en la qual es pot 
emmagatzemar informació per altres sessions o 
registrar-se per rebre una llista de noticies. 

Guia ràpida  La primera vegada que s’accedeix a Mi archivo 
apareix una pàgina de connexió. Si és un nou usuari 
s’haurà de crear un perfil/compte per poder fer ús 
d’aquesta opció. 

MATÈRIES 

Administració pública Economia 

Agricultura Educació 

Antropologia/etnologia Empresa/administració 

Arqueologia Estudis afroamericans 

Arquitectura Estudis de la dona 

Arts aplicades Estudis semítics 

Arts escèniques Filosofia 

Assumptes socials Folklore 

Belles arts Geografia 

Biblioteconomia/informació Història (Amèrica) 

Ciències polítiques Història (General) 

Ciències socials Humanitats 

Civilitzacions antigues Lingüística 

Cultura Àfrica Literatura 

Cultura Àsia Música 

Cultura Australàsia Psicologia 

Cultura Europa Religió/teologia 

Cultura Orient Mitjà Sociologia 
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Periodicals Incex Online (abans coneguda com PCI 
Full Text) és una base de dades retrospectiva que 
conté referències d’articles i articles a text complet de 
revistes de l’àmbit de les Humanitats i les Ciències 
Socials, des de finals del S. XVIII a finals del S. XX.  

• Inclou les referències d’articles de prop de 
6.000 revistes i tots els articles a text complet 
de més de 350 títols de revistes.  

• Recull més de 18 milions d'articles que daten 
des de 1665, i cada article de la revista està 
indexat des del volum 1 número 1 fins 1990 o 
1995, depenen de la revista. 

• La catalogació inclou més de tres segles de 
publicacions científiques en 60 idiomes i 
dialectes.  Estan indexats, entre ells, anglès, 
francès, alemany, italià, espanyol i altres 
idiomes europeus. Cada any s'afegeixen 
registres a l'índex procedents d'entre 300 i 
500 revistes, el que equival a gairebé un milió 
de nous articles. 

Com a part de Periodicals Index Online es troba 
Periodicals Archive Online que és un arxiu 
retrospectiu de revistes científiques digitalitzades, 
que dóna accés al text complet de més de 500 
publicacions de l'àmbit de les humanitats i les 
ciències socials. 

També hi ha, com a subconjunt de Periodicals 
Index Online, PCI Español. Ofereix accés als 
registres bibliogràfics de les publicacions 
periòdiques més representatives en espanyol, així 
com revistes en altres idiomes que tracten sobre 
Espanya o Amèrica Llatina 

 

Cercar article 

Hi ha diverses modalitats de cerca :    

Paraula clau general: busca el terme en tots els camps 
de la referència bibliogràfica i, si escau, en text complet 
de l'article.  

Paraula clau del títol de l’article : busca el terme només 
en el camp de títol de l’article.  

 Altres camps de cerca: (Autor, Títol de la revista, 
Llengua i Matèries)  permeten escollir els termes de 
cerca a partir dels índexs que trobareu clicant sobre 
l’opció “Seleccionar de la lista”, al costat de les caselles 
corresponents.  

 També es poden limitar les cerques per l’any o períodes 
cronològics que interessin. Un cop introduïts els termes i 
límits de la  cerca, executar-la clicant sobre el botó 
“Buscar”. 

 Es pot fer la cerca sobre tota la base de dades o limitar 
els resultats de la cerca en funció de la disponibilitat de 
l’article a text complet. 

Cercar revistes 

 Per defecte, es poden consultar les revistes per 
títol. Es pode també, consultar per matèria i 
llengua . La llista per títol conté tots els títols 
indexats a PCI (amb o sense text complet).  Es pot 
accedir a la llista  de revistes disponibles a text 
complet  clicant sobre l’opció “Mostrar solo 
revistas con enlaces a otra sbases de datos". 

 

Es poden seleccionar les referències que interessin 
marcant la casella a sota del títol i anant a l’enllaç 
“lista marcada” on apareixeran les opcions per la 
gestió dels resultats (guardar, imprimir i enviar). 

Clicant damunt les diferents opcions de descàrrega, 
els resultats de la cerca es podran enviar per correu-e 
o descarregar-los a un programa gestor de referències 
-Procite, Endnote, Reference manager, Refworks-, a un 
format compatible amb aquests, o a text sense 
format; imprimir o guardar les referències en Mi 
archivo (on es poden guardar registres i cerques per 
fer-les servir posteriorment després d’identificar-se). 

Clicant sobre l’opció “Imagen del articulo en 
Periodical index online” o “visualiza articulo en JSTOR” 
es pot baixar el text complert de l’article en format 
PDF. Si es guarda una sola pàgina des de la imatge o 
des del navegador, aquesta es guardarà com a fitxer 
amb extensió .TIFF. 

      CONTINGUT        CERCA        RESULTATS 

Cerca ràpida La base de dades mostra una pàgina  amb els  
registres bibliogràfics rellevants per a la cerca. La Cerca ràpida és una forma simple de trobar el que 

es busca a Periodicals Index Online. Apareix un 
quadre de Cerca ràpida a la part superior de cada 
pàgina. Podeu trobar tots els articles amb un títol o 
autor concrets, o cercar revistes en amb un títol o 
ISSN en concret. 

És poden filtrar el resultats per Revista, Matèria de les 
revistes, Data i Idioma. Podeu utilitzar els botons de 
navegació en la casella Ordenar segons: per aplicar 
aquests filtres. 

També es poden ordenar els registres per rellevància, 
ordre alfabètic de títols de revista  o cronològicament. Cerca avançada 

També es pot accedir a la informació bibliogràfica i 
als sumaris de la revista, clicant sobre els enllaços “Ir 
a la revista” o “Ir al número” 

Es poden guardar les cerques que recuperarem des de 
l’enllaç “historial de búsqueda” i combinar-les. 

 

      IMPRIMIR, GUARDAR I ENVIAR 


