
Recursos i eines per a 
Comunicació Audiovisual
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De què parlarem?

❑ Bases de dades

❑ Scopus (Elsevier)

❑ InDICEs CSIC

❑ Dialnet Plus

❑ Film & television literature index

❑ Recursos del CRAI: Cercabib, SIRE, Thesaurus

❑ Pàgina de formació del CRAI



A partir de l’explosió científica, s’ha incrementat el número de publicacions 
periòdiques i les tècniques tradicionals d’extracció del coneixement, com la lectura, 
deixen pas a altres formes d’anàlisi.

Les bases de dades buiden publicacions, normalment revistes, sobre un tema 
concret o sobre disciplines afins, i emmagatzemen la informació de manera 
organitzada perquè la puguem trobar i utilitzar fàcilment. Permeten recuperar 
informació sobre un tema concret. No faciliten la localització exacta ni la disponibilitat 
dels documents recuperats.

La major part de les bases de dades accessibles des de la UB són de caràcter biblio-
gràfic (referència bibliogràfica i resum). Si tenim subscripció a la publicació o és 
d’accés lliure facilitarem l’enllaç al text complet. Podeu gestionar els resultats de les 
cerques amb Mendeley (gestor de bibliografies). 

Per a més informació... 
Codina, Lluís. “Documentación Audiovisual: bases de datos académicas para investigar en Comunicación Audiovisual”. 
Lluís Codina Comunicación y Documentación. 18 de juny de 2018. Blog. [Consulta: 15 de juny de 2020] Disponible a: 
https://www.lluiscodina.com/documentacion-audiovisual-bases-de-datos-academicas/
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Bases de dades

http://crai.ub.edu/que-ofereix-el-crai/citacions-bibliografiques/mendeley
https://www.lluiscodina.com/documentacion-audiovisual-bases-de-datos-academicas/
https://www.lluiscodina.com/documentacion-audiovisual-bases-de-datos-academicas/


Bases de dades multidisciplinaris
Bases de dades específiques

Bases de dades acadèmiques per investigar en 
Comunicació Audiovisual (2018). Per Lluís Codina

https://www.lluiscodina.com/documentacion-audiovisual-bases-de-datos-academicas/
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Base de dades Scopus – accés

Per a més informació...
-Codina, Lluís. “Scopus: caracterización y guía de uso avanzado · Preparación, búsqueda y exportación de
resultados”. Lluís Codina Comunicación y Documentación. 30 d’octubre de 2019. Blog. [Consulta: 15 de juny de
2020] Disponible a: https://www.lluiscodina.com/scopus-analisis-guia-utilizacion/

https://www.recursoscientificos.fecyt.es/sites/default/files/scopus_-_octubre_2018.pdf
http://cercabib.ub.edu/iii/encore/record/C__Rb1900118__Sscopus__Orightresult__U__X7;jsessionid=8DE9981AEDF9FD327FCC62F1EDE6F6B7?lang=cat&suite=def
https://www.lluiscodina.com/scopus-analisis-guia-utilizacion/
https://www.lluiscodina.com/scopus-analisis-guia-utilizacion/
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Base de dades Scopus – accés

Per a més informació...
-Codina, Lluís. “Scopus: caracterización y guía de uso avanzado · Preparación, búsqueda y exportación de resultados”.
Lluís Codina Comunicación y Documentación. 30 d’octubre de 2019. Blog. [Consulta: 15 de juny de 2020] Disponible a:
https://www.lluiscodina.com/scopus-analisis-guia-utilizacion/

https://www.recursoscientificos.fecyt.es/sites/default/files/scopus_-_octubre_2018.pdf
http://cercabib.ub.edu/iii/encore/record/C__Rb1900118__Sscopus__Orightresult__U__X7;jsessionid=8DE9981AEDF9FD327FCC62F1EDE6F6B7?lang=cat&suite=def
https://www.lluiscodina.com/scopus-analisis-guia-utilizacion/
https://www.lluiscodina.com/scopus-analisis-guia-utilizacion/
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Base de dades Scopus – Registre

Per a més informació...
-Codina, Lluís. “Scopus: caracterización y guía de uso avanzado · Preparación, búsqueda y exportación de resultados”.
Lluís Codina Comunicación y Documentación. 30 d’octubre de 2019. Blog. [Consulta: 15 de juny de 2020] Disponible a:
https://www.lluiscodina.com/scopus-analisis-guia-utilizacion/

https://www.recursoscientificos.fecyt.es/sites/default/files/scopus_-_octubre_2018.pdf
https://www.lluiscodina.com/scopus-analisis-guia-utilizacion/
https://www.lluiscodina.com/scopus-analisis-guia-utilizacion/


Base de dades Scopus-Registre
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Per a més informació...
-Codina, Lluís. “Scopus: caracterización y guía de uso avanzado · Preparación, búsqueda y exportación de resultados”.
Lluís Codina Comunicación y Documentación. 30 d’octubre de 2019. Blog. [Consulta: 15 de juny de 2020] Disponible a:
https://www.lluiscodina.com/scopus-analisis-guia-utilizacion/

https://www.recursoscientificos.fecyt.es/sites/default/files/scopus_-_octubre_2018.pdf
https://www.lluiscodina.com/scopus-analisis-guia-utilizacion/
https://www.lluiscodina.com/scopus-analisis-guia-utilizacion/


Operadors booleans

AND OR NOT

Intersecció Unió Negació

Per a més informació...
-Universitat de Barcelona. CRAI “Recursos i eines per l’elaboració del TFG: ensenyaments de la Facultat d’Economia 
i Empresa”. [en línia]. Curs 2018-19. [Consulta: 15 de juny de 2020] Disponible a: http://hdl.handle.net/2445/116051

http://diposit.ub.edu/dspace/handle/2445/116051
http://hdl.handle.net/2445/116051
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Bases de dades InDICEs CSIC-accés

Per a més informació...
-Universitat de Barcelona. CRAI. “InDICEs-CSIC: guia rápida” [en línia]. Curs 2018-19. [Consulta: 15 de juny 
de 2020] Disponible a: http://hdl.handle.net/2445/124063

-ÍnDICEs CSIC. “Manual de ayuda para suscriptores” [en línia]. Febrer 2018. [Consulta: 15 de juny de 2020] 

Disponible a: https://indices.csic.es/sites/default/files/2018-02/Manual%20para%20suscriptores%20InDICEs-CSIC.pdf

https://cercabib.ub.edu/iii/encore/record/C__Rb1677552?lang=cat
http://diposit.ub.edu/dspace/handle/2445/124063
http://hdl.handle.net/2445/124063
https://indices.csic.es/sites/default/files/2018-02/Manual para suscriptores InDICEs-CSIC.pdf
https://indices.csic.es/sites/default/files/2018-02/Manual para suscriptores InDICEs-CSIC.pdf
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Bases de dades InDICEs CSIC-accés

https://cercabib.ub.edu/iii/encore/record/C__Rb1677552?lang=cat
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Base de dades Dialnet Plus - accés

Per a més informació...
- Universitat de Barcelona. CRAI. “Dialnet: guia d'ús [text]” [en línia]. Curs 2019-20. [Consulta: 15 de juny de 2020] 

Disponible a: http://hdl.handle.net/2445/141883 

https://cercabib.ub.edu/iii/encore/record/C__Rb1820816?lang=cat
http://diposit.ub.edu/dspace/handle/2445/141883
http://hdl.handle.net/2445/124063
http://hdl.handle.net/2445/141883


Breu fitxa de Dialnet

Àmbit temàtic: pluridisciplinari (destaquem: educació, filologia, ciències
socials, humanitats i ciències jurídiques).

Abast geogràfic: Espanya, Portugal i Llatinoamèrica.

Tipus d’accés: lliure (amb funcionalitats addicionals en accedir-hi des de la
xarxa d’una universitat amb conveni).

Idiomes dels continguts: espanyol (també en català, gallec, eusquera,
portuguès, francès i italià). Altres llengües en menor mesura (anglès, alemany,
etc.).

Thesaurus o llista de matèries: no.

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

Per a més informació... 
Universitat de Barcelona. CRAI. “Dialnet: guia d'ús [text]” [en línia]. Curs 2019-20. [Consulta: 15 de juny de 

2020] Disponible a: http://hdl.handle.net/2445/141883

https://dialnet.unirioja.es/info/ayuda/plus
http://diposit.ub.edu/dspace/handle/2445/141883
http://hdl.handle.net/2445/124063
http://hdl.handle.net/2445/141883
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Film & television literature index- accés

Per a més informació...

- Codina, Lluís. “Film & Television Literature Index: base de datos para investigadores en cine y televisión”. Lluís Codina 

Comunicación y Documentación. 4 d’octubre de 2018. Blog. [Consulta: 15 de juny de 2020] Disponible 
a:https://www.lluiscodina.com/film-television-literature-index/

http://cercabib.ub.edu/iii/encore/record/C__Rb1781116__SFilm & Literature Index __Orightresult__U__X2;jsessionid=A81E27D6021DE890B3E9C99145AFFEB4?lang=cat&suite=def
https://www.lluiscodina.com/film-television-literature-index/
https://www.lluiscodina.com/film-television-literature-index/
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Film & television literature index- accés

http://cercabib.ub.edu/iii/encore/record/C__Rb1781116__SFilm & Literature Index __Orightresult__U__X2;jsessionid=A81E27D6021DE890B3E9C99145AFFEB4?lang=cat&suite=def


Film & television literature index- accés
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http://cercabib.ub.edu/iii/encore/record/C__Rb1781116__SFilm & Literature Index __Orightresult__U__X2;jsessionid=A81E27D6021DE890B3E9C99145AFFEB4?lang=cat&suite=def


Recursos del CRAI Cercabib- accés

http://cercabib.ub.edu

Per a més informació...
Universitat de Barcelona. CRAI. “Conèixer l'eina de descoberta del CRAI de la UB: CERCABIB [vídeo]. Curs
2018-19” [en línia]. 15 d’abril 2019. [Consulta: 15 de juny 2020] Disponible a 
http://hdl.handle.net/2445/132226

http://cercabib.ub.edu/iii/encore/?lang=cat
http://cercabib.ub.edu/
http://diposit.ub.edu/dspace/handle/2445/132226
http://hdl.handle.net/2445/132226


Què és ?

• Eina de descoberta de recursos bibliogràfics

• Nova filosofia de cerca : 
• Caixa única de cerca per a tots els recursos

• Cerca per paraula clau sempre, també en els filtres o en la 
cerca avançada

• Accés directe als recursos electrònics des de l’eina 

Per a més informació...
Universitat de Barcelona. CRAI. “Sessió de formació de Cercabib: l'eina de descobriment del CRAI” [en línia]. 27 de juny 
de 2018. [Consulta: 15 de juny 2020] Disponible a: http://hdl.handle.net/2445/123275

Recursos 
digitals 
(subscrits i 
seleccionats de 
l’accés lliure)

Recursos  
físics 

disponibles

Recursos no 
subscrits

Repositoris
UB

http://hdl.handle.net/2445/123275
http://hdl.handle.net/2445/123275


Index EDS

Recuperació 
d’informació

Cerca d’articles a Cercabib (I)

Accés al 
contingut

HLM

FTF



Cerca d’articles a Cercabib (II)

Accés al 
registre 
bibliogràfic
(EDS)

Filtre per 
proveïdor

Accés al 
document
(FTF)



21

Accés als recursos electrònics

❑ Mitjançant el Servei Intermediari d’Accés als Recursos Electrònics (SIRE), des d’un 
ordinador/dispositiu situat dins o fora de la xarxa de la UB podeu accedir als recursos electrònics 
d’informació contractats pel CRAI de la UB. 

❑ Per entrar-hi, heu de disposar de l’identificador UB i de la contrasenya amb què accediu a la intranet 
de la UB (PDI, PAS o Món UB).

Universitat de Barcelona. CRAI. “SIRE: Servei intermediari d'accés als recursos electrònics. Guia ràpida” [en 
línia]. Curs 2018-19. [Consulta: 15 de juny de 2020] Disponible a: http://hdl.handle.net/2445/113507

Per a més informació...

http://crai.ub.edu/que-ofereix-el-crai/acces-recursos/acces-recursos-proxy
http://diposit.ub.edu/dspace/handle/2445/113507
http://hdl.handle.net/2445/113507


Arrossegant aquesta imatge a la barra 
d’adreces d’interès



Què és el Thesaurus de la Universitat de Barcelona?

És una eina que facilita la consulta per matèries:

❑ normalitza la forma d'accedir a les matèries

❑ identifica sense ambigüitat el terme buscat

❑ agrupa els documents del catàleg a partir de les formes acceptades

▪ és un vocabulari controlat i estructurat amb relacions d’equivalència, jeràrquiques i 

associatives

▪ s’utilitza per a la indexació i recuperació per matèries de tots els recursos d'informació del 

CRAI-UB

▪ és multilingüe, redactat en català amb equivalències en castellà, anglès i francès

▪ és multidisciplinari, incorpora classificació per categories que són la base dels 

Microtesaurus UB.

▪ desenvolupat per la Unitat de Procés Tècnic del CRAI de la UB.



• Integrat com un recurs més del CRAI.
• Experiència d’usuari

• Estructura multilingüe completa, no només a 
nivell de traducció del terme sinó a nivell  global.

• Cerca predictiva, que ofereix als usuaris els
termes que s’aproximen a la seva construcció
de cerca segons els termes usats al tesaurus.
• Facetes a partir de l’estructura dels
microtesaurus.
• Navegació gràfica a través de constel·lacions de 

nodes.

• Interoperabilitat a través de diferents
EndPoints:

• API Rest amb sortida JSON
• Linked Open Data en RDF (SPARQL)

• Vinculació a múltiples eines de descoberta no
només Cercabib.

• Simplificar i optimitzar els processos d’edició i
revisió.

Per a més informació... 
Universitat de Barcelona. CRAI. “El Thesaurus de la Universitat de Barcelona [vídeo]”. [en línia]. 29 de novembre 2018. 
[Consulta: 15 de juny 2020] Disponible a: http://hdl.handle.net/2445/126567

Funcionalitats i possibilitats:

http://diposit.ub.edu/dspace/handle/2445/126567
http://hdl.handle.net/2445/126567




Què és?

És el repositori institucional de la UB que conté en format digital les publicacions derivades de 
l'activitat docent, investigadora i institucional de la comunitat universitària i les ofereix obertament en 
accés públic.

❑ Repositori institucional que pretén ser la base de dades del coneixement UB en obert. 

❑ Concentrar en un únic servidor i interfície de cerca tots els materials o documents digitals
publicats per la institució. 

❑ Difondre els documents publicats per la UB incrementant-ne i potenciant-ne la seva visibilitat. 

❑ Garantir l'accessibilitat futura i la preservació dels documents digitals generats per la pròpia
institució. 

❑ Incentivar la creació i l'ús de la producció científica pròpia.

Per a més informació... 

Universitat de Barcelona. CRAI. “Dipòsit Digital de la Universitat de Barcelona”. [en línia]. Curs 2017-
18. [Consulta: 15 de juny de 2020] Disponible a: http://hdl.handle.net/2445/115135

http://diposit.ub.edu/dspace/handle/2445/115135
http://hdl.handle.net/2445/115135


Exemple de registre
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Pàgina de formació del CRAI 

• Pots inscriure’t als cursos
programats o sol·licitar-ne a
mida.

• Recursos d’auto formació: 

Cerca als catàlegs

Bases de dades en ciències
socials: Scopus, Sociological
Abstracts ...

Eines per a la presentació
de treballs acadèmics...

http://crai.ub.edu/ca/formacio
http://crai.ub.edu/ca/que-ofereix-el-crai/formacio-usuaris/recursos-autoformacio/utilitza-la-biblioteca/cerca-als-catalegs
http://crai.ub.edu/ca/que-ofereix-el-crai/formacio-usuaris/recursos-autoformacio/ciencies-socials
http://crai.ub.edu/ca/que-ofereix-el-crai/formacio-usuaris/recursos-autoformacio/presentacio-treballs-academics
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I si encara teniu dubtes...

Pregunteu al CRAI Biblioteca

El personal de la biblioteca resoldrà els vostres dubtes.

Accediu al web inicial del CRAI

A la secció «Preguntes més freqüents»

trobareu les consultes més habituals ja respostes.

Adreceu-vos al S@U

És un servei d’informació virtual per a qualsevol consulta sobre els CRAI 
Biblioteques i els seus recursos i serveis, disponible durant les 24 hores 

dels set dies de la setmana, i atès per bibliotecaris especialitzats. 

http://crai.ub.edu/ca/pmf-generals
http://crai.ub.edu/que-ofereix-el-crai/sau


Moltes gràcies!

© CRAI Universitat de Barcelona, curs 2020-21

http://bit.ly/2sO5WCQ

