
Els resultats s’ordenen per rellevància, però es poden 
ordenar per data. De cadascun podem consultar qui cita 
l’article i quantes referències té. Si apareix 
“Cita/resumen” el trobem a Sociological Abstracts, si 
no podem prémer el botó 

 

També podem introduir diferents filtres per restringir 
dins dels resultats.  

De cada article, si s’escau, podem veure els objectes 
que conté, podem veure documents similars, accedir als 
articles que comparteixen referències amb el que hem 
triat i veure’ls ordenats per nombre de referències com-
partides.  

Proquest ens permet guardar la informació recuperada 
al nostre compte personal, enviar-la per correu-e, impri-
mir-la o bé exportar-la a RefWorks directament. 

Un cop tenim els resultats també es poden enllaçar i 
agregar a diferents serveis de la web social. 

 

 

 

 

 

 

 

Podem accedir a una ajuda molt completa 
sobre la plataforma des de qualsevol pan-
talla. Proquest també proporciona materi-

als, tutorials i webinars específics des de la seva web: 

http://www.proquest.co.uk/en-UK/support/training/ 

default.shtml 

Sociological 

Guia ràpida 

www.bib.ub.edu 

Accediu a les bases de dades i recursos electrònics del CRAI a    

través del ReCercador : 

http://recercador.ub.edu 

Al Campus Virtual trobareu informació sobre els propers cursos 

que es duran a terme a la vostra biblioteca :  

http://cvformacio.ub.edu 

Per saber-ne més accediu a Pregunteu al bibliotecari, un servei 

d’atenció personalitzada les 24 hores al dia i 7 dies a la setmana :  

http://www.bib.ub.edu/serveis/pab/ 
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Abstracts 

Visualització 

      RESULTATS 

Guardar, impressió i exportació 

Eines Web 2.0 

      ALTRES FUNCIONALITATS 

http://www.proquest.co.uk/en-UK/support/training/


      TITOL 

Base de dades sobre sociologia, ciències socials i del 
comportament. Produïda per CSA (Cambridge Scientific 
Abstracts) i distribuïda  per Proquest.   

 

Inclou resums d'articles de revistes i cites de ressenyes 
de llibres, resums de llibres, capítols de llibres, tesis 
doctorals i ponències. 

La seva actualització és mensual. 

Sociological Abstracts permet:  

▪ Fer cerques i refinar-les amb limitadors 

▪ Crear un compte personal i serveis d’alerta  

▪ Compartir documents o llistes d’aquests amb al-
tres usuaris Proquest 

▪ Accedir a taules i imatges gràcies al Deep Inde-
xing  

▪ Exportació directa a Refworks  

 

L’opció “Área personal” permet crear un compte 
d’usuari amb el qual podem:  

▪ Configurar i guardar les preferències 

▪ Guardar, organitzar i compartir documents  

▪ Guardar les cerques i combinar-les  

▪ Veure i gestionar alertes i RSS  

▪ Etiquetar les cerques i compartir-les  

▪ Connectar amb un compte Refworks i afegir refe-
rències directament 

L'opció “Preferencias“ permet personalitzar la manera 
com volem visualitzar la informació: idioma, format de 
les dates, resultats (nombre i ordenació), personalitzar 
les cerques (plurals, autocompletar), format de les cites 
i format del correu-e.  

La Cerca bàsica  permet cercar dins del títol, autor, re-
sum, matèries, text complet i etiquetes personalitzades.   

La Cerca avançada permet escollir els camps dels regis-
tres on volem localitzar els termes triats i combinar-los 
amb l’ús dels operadors booleans i modificadors. Tam-
bé permet utilitzar les “Opciones de búsqueda” per li-
mitar-la.  

Quan tenim els resultats podem restringir encara més la 
nostra cerca. 

La cerca avançada ens ofereix tres opcions: camps, líni-
es de comandament amb codis de camp o bé docu-
ments similars a partir de paraules clau d’un text per 
trobar documents relacionats.  

Sociological Abstracts utilitza un llenguatge controlat 
per classificar i organitzar els documents.  

El Tesaurus ens indica quins són els temes establerts 
per a la identificació temàtica dels documents, i ens in-
forma sobre els documents que estan relacionats. L’ús 
de termes del tesaurus permet ampliar o restringir la 
cerca o emprar paraules relacionades.  Els termes es 
poden combinar i es poden incloure o no els termes 
específics de cada entrada. 

Procés que ens permet recuperar gràfics i dades dins 
d’un article i oferir-nos més informació per assegurar-
nos si el document ens interessa o no: 

•Els gràfics i les taules s’indexen analíticament per te-
màtica i tipus d’objecte. També s’indexen els peus 
d’imatge i s’assignen metadades a cada objecte. 

•A la llista de resultats es visualitzen els objectes, que 
es poden reutilitzar -si ho permet l’editor- en el format 
original encara que no s’accedeixi al text complet. 

Des de l’opció “Figuras y tablas” accedim a un formula-
ri de cerca específic per a objectes on podrem triar tant 
els termes com la tipologia de figura o taula.  

Podem accedir a la vista prèvia, al context de l’article 
font, el tipus d’objecte, la disponibilitat, a les metada-
des de cada imatge, a la resta d’imatges de l’article, així 
com a les diferents funcionalitats que tenim amb un 
text, com imprimir, i també la possibilitat de guardar-la 
en una presentació en *.ppt. 

Podem tornar a les cerques que hem realitzat des de 
“búsquedas recientes”  (historial) i des d’aquest espai 
guardar-les, combinar-les o exportar-les.  

De cada cerca també podem crear un avís “Crear aler-
ta” per rebre notificacions quan hi hagi documents que 
coincideixin amb la cerca guardada.   

-Operadors booleans  

AND - Combina termes de cerca de manera que cada 
resultat conté tots els termes.               
OR - Combina termes de cerca perquè cada resultat  
contingui com a mínim un dels termes.   
NOT - Exclou condicions de manera que els resultats de 
la cerca no continguin cap dels termes.  

-Comodins i truncament   

L’asterisc (*) s’utilitza  per substituir zero o més caràc-
ters al principi, al mig o a final de paraula. 

L’interrogant (?) s’utilitza per substituir un sol caràcter. 

-Modificadors de cerca  

Near/n o N/n Cerca documents on dos termes es tro-
ben a n paraules  l’un de l’altre en qualsevol ordre amb 
un nombre de paraules entremig. Per ex. 2008 near/3 
crisis. 

Pre/n o P/n  Cerca documents on un terme apareix 
abans d’un altre amb un nombre de paraules entremig. 
Per ex. women pre/2 violence. 

Exact o X  Permet cercar un terme exacte. S’utilitza en 
camps específics, com Matèria. Cal escriure entre come-
tes les paraules compostes per tal que la cerca sigui 
exacta. Per ex.  SU.EXACT("Risk Premia"). 

-Límits 

A Opciones de búsqueda podem limitar per dates, ti-
pus de document i idioma.  

Un cop feta la cerca, també podem restringir per tipus 
de font, tipus de publicació o de document, matèria, 
idioma i dates. 

Podeu consultar les publicacions indexades a Sociologi-
cal Abstracts a la següent adreça web:  

http://www.csa.com/factsheets/supplements/sociossl.php 

      SOCIOLOGICAL ABSTRACTS 

      CONTINGUTS 
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Tesaurus 

Deep indexing 
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