
Recercador+: 

cercador de recursos electrònics



 Què és

 Com accedir-hi

 Cerca d’informació

 Fer una cerca en el Recercador+

 Com fer una cerca en una selecció de bases de dades

 Presentació dels resultats

 El meu espai / Preferències

Sumari



És una interfície de cerca que us permet buscar, en una única base de dades,
informació sobre un tema específic en els diferents recursos electrònics
subscrits per la Universitat de Barcelona, i accedir al text complet del
document si està disponible.

També us permet:
• Localitzar els recursos electrònics: bases de dades, revistes, llibres,
portals de llibres i revistes subscrits per la UB, així com una selecció
d’altres recursos d’accés lliure.

• Guardar, organitzar i exportar els resultats de les cerques. Crear i
modificar alertes i configurar les preferències (idioma de la interfície,
correu on voleu rebre les notificacions, etc.).

Què és
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Des de la pàgina principal del CRAI de la UB: http://crai.ub.edu/, o bé des de
l’adreça http://recercador.ub.edu.

Per tenir accés a les diferents funcions d’El meu espai i de Preferències cal
que us identifiqueu com a usuari/usuària de la UB:

• Des de la pàgina principal del Recercador+ cliqueu damunt l’enllaç
Identificació. A la pàgina següent entreu el vostre identificador local de
la UB i premeu el botó Usuari UB. Informació sobre el codi
d’identificador local: http://www.ub.edu/iub/serveis/auten_local.htm.

• Recordeu que per consultar els recursos electrònics, heu d’activar
l'accés a través del SIRE (Servei Intermediari d'accés als Recursos
Electrònics):
http://crai.ub.edu/ca/que-ofereix-el-crai/acces-recursos/acces-recursos-proxy

Com accedir-hi 
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Per localitzar un títol de revista, un llibre, una base de dades o una
plataforma concreta, cliqueu sobre els enllaços que apareixen a la part
superior dreta de la pantalla principal:

• Bases de dades: permet accedir a les bases de dades, els portals de
llibres i les revistes electròniques subscrits per la UB, i a una selecció de
recursos electrònics d’accés lliure. Podeu buscar a partir del títol, l’editor, una
paraula clau, el tipus o la categoria.
• Revistes electròniques: permet accedir al text complet dels articles i
altres serveis de les revistes electròniques subscrites per la UB, i a una
selecció de revistes d’accés lliure. Podeu buscar una revista a partir del títol,
l’ISSN, l’editor o la matèria temàtica.
• Llibres electrònics: permet accedir als llibres electrònics subscrits per la
UB i a una selecció de llibres d’accés lliure. Podeu buscar a partir del títol,
l’ISBN, l’autor o l’editor.

Cerca d’informació
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1. Entreu el terme o els termes de consulta a la caixa de cerca:

• Podeu combinar dos termes mitjançant operadors booleans (AND /
OR / NOT), escrits amb majúscules. Per defecte, entre dos termes o
més s’aplica l’operador «AND». Utilitzeu «OR» per buscar una de les
paraules que heu escrit i «NOT» per excloure documents que
continguin la paraula escrita.

• Utilitzeu cometes angleses (“ ”) per cercar expressions literals.
• Utilitzeu un asterisc (*) si només escriviu l’arrel de la paraula (per

exemple, cultur* = culture, cultura, cultural); o l’interrogant (?) si
voleu substituir una lletra (per exemple, wom?n = woman, women).

Fer una cerca en el Recercador+
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2. Seleccioneu de la llista desplegable:

- Recercador+: la cerca es fa en una base de dades (Primo Central) de
manera ràpida. Conté milions de recursos acadèmics i científics de
diferents àmbits temàtics, entre els quals s’inclou el Dipòsit Digital,
repositori institucional de la UB.

Inclou articles de revistes, llibres electrònics i documents legals, que
s’indexen a partir de la informació proporcionada pels mateixos editors,
per bases de dades (Web of Science, entre d’altres) i per informació
recollida de repositoris d’accés obert.

Podeu consultar la llista dels recursos electrònics inclosos a:
http://crai.ub.edu/sites/default/files/recursos_electronics/bbdd/primocentral.pdf

- Catàlegs i cercadors: permet fer una cerca simultània al Catàleg de les
biblioteques de la UB, al CCUC (Catàleg Col·lectiu de les Universitats
Catalanes), a REBIUN (Red de Bibliotecas Universitarias Españolas), a
WorldCat.org (OCLC) i a Google Scholar.

3. Premeu el botó Sumari
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Si voleu fer una cerca en una base de
dades concreta, o una cerca simultània
en un conjunt de bases de dades,
marqueu la casella de verificació que
apareix a l’esquerra de cada recurs (si la
casella no és clicable, heu de consultar
el recurs clicant damunt el títol) i
premeu el botó .

Com fer una cerca en una selecció de bases de dades
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Us remetrà a la pantalla de cerca
del Recercador+, on podreu entrar
els termes de cerca i seleccionar
el conjunt de Bases de dades
seleccionades de la llista
desplegable.



Per defecte, els resultats de la cerca —o sigui, els documents o articles resultants—
són de text complet.

Per Ampliar la cerca i obtenir els documents sense text complet, marqueu la casella
de verificació Incloure resultats sense text complet (apartat 1), a l’esquerra de la

pantalla:

Presentació de resultats

Podeu ordenar els resultats per
diferents criteris: rellevància
(per defecte), data, popularitat,
autor o títol (apartat 2).

Aquests resultats de cerca
també es poden refinar per
matèria, autor, col·lecció, data
de creació, tipus de recurs,
idioma o títol de la revista
(apartat 3).
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Cada vegada que preciseu la cerca amb alguna opció, això es visualitza a la part
superior dels resultats:

Si cliqueu damunt l’enllaç Veure bx Hot articles, accedireu a aquest servei d’Ex-
libris de manera gratuïta (per a un ús no comercial), que identifica els deu últims
articles de qualsevol àrea de coneixement que els investigadors han seleccionat.
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Cada registre recuperat mostra:

• Tipus de document: article, llibre, ressenya, congrés, etc.
• Informació bibliogràfica i resum (si està disponible)
• Accés al text complet (si està disponible).

En alguns registres apareix la pestanya Visualitzar totes les versions, que
permet veure totes les altres procedències (editors, plataformes, bases de
dades, etc.) del document recuperat :
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Per accedir al text complet cliqueu primer damunt l’enllaç Informació detallada. Si el 
proveïdor permet l’accés directe, ho podreu fer des de l’apartat Enllaços:

Si el proveïdor no permet l’accés directe, heu de clicar damunt el títol de l’article o bé
damunt l’enllaç Consultar en línia. La pantalla us mostrarà el menú de serveis on
podreu connectar-vos a la plataforma corresponent.

També podeu exportar el resultat (imprimir, enviar per correu electrònic o a un gestor
de referències), o afegir-lo a El meu espai si cliqueu damunt la icona .
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Des d’El meu espai podeu guardar els registres seleccionats amb la icona i
organitzar-los en carpetes. Per utilitzar aquesta opció és recomanable que
abans us identifiqueu (cliqueu damunt Identificació). Si no us identifiqueu,
tota la informació seleccionada es perdrà quan sortiu del Recercador+.

També podeu:
• Accedir a les consultes guardades.
• Configurar una alerta i subscriure’s a les cerques mitjançant RSS.

L’opció Preferències us permet gestionar el vostre compte: determinar
l’idioma de la interfície, facilitar el correu electrònic on voleu rebre les
notificacions, etc. Des de la pestanya Les meves bases de dades podeu
agrupar les vostres bases de dades d’interès (en un conjunt o en més d’un)
per poder fer cerques simultànies des de la interfície del Recercador+ (cerca
simple o cerca avançada).

El meu espai / Preferències
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