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Grau en Treball Social  
Comunicació i Documentació 

 

Guia docent 

Taller de documentació: la cerca d’informació en bases de dades bibliogràfiques 

Núria Prat, i Montse Yepes, Febrer 2015 

 

1. Objectius 

 

- Saber cercar informació científica segons els objectius d’estudi. 

- Conèixer els recursos d’informació disponibles des del Centre de Recursos 

per a la Informació (CRAI-UB). 

- Conèixer el funcionament de les Bases de dades bibliogràfiques. 

- Desenvolupar una actitud crítica d’avaluació de les fonts d’informació per a 

l’elaboració de treballs acadèmics i de recerca. 

 

 

2. Continguts 

 

2.1 Accés als recursos d’informació des de fora de la UB. Procediment 

instal·lació de l’ accés remot (proxy) http://www.bib.ub.edu/serveis/acces-fora-

ub/ 

 

2.2 Introducció a les fonts d’informació. Diversitat de fonts i suports 

documentals: monografies, revistes; documents audiovisuals; tesis, actes de 

congressos, legislació, etc.   

 

2.3  Recursos d’informació:  Guies generals i guies temàtiques.  

 

Guies generals. aquestes orienten sobre recursos d’informació dins d’un 

centre de recursos. Vegeu guia general i de referència UB a 

http://www.bib.ub.edu/recursos-informacio/guia-general/ 

 

Guies temàtiques. Aquestes darreres són una selecció de recursos 

relacionats amb un àmbit temàtic de docència i recerca. En les quals hi 

trobareu una selecció de recursos d’informació seleccionats per 

documentalistes especialitzats en treball social i serveis socials i us 

proporcionen dreceres de webs internacionals d’organitzacions rellevants en 

l’àmbit professional i de la recerca, bases de dades, portals especialitzats de 

documentació, revistes electròniques especialitzades i legislació.  

 

http://www.bib.ub.edu/serveis/acces-fora-ub/
http://www.bib.ub.edu/serveis/acces-fora-ub/
http://www.bib.ub.edu/recursos-informacio/guia-general/
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Guia temàtica de treball social i serveis socials. 

http://www.bib.ub.edu/recursos-informacio/guies-tematiques/treball-social/ 

 

Dins d’aquesta us recomanem entrar al portal de documentació Dixit. 

http://www20.gencat.cat/portal/site/dixit 

 

 

 

2.4 Internet- cercadors de recursos acadèmics 

 

Els cercadors, aglutinen els documents localitzats en diferents pàgines web 

que pot haver creat qualsevol persona. 

 

 Google acadèmic / Google scholar 

 Microsoft Academic Search http://academic.research.microsoft.com/ 

 Infomine: http://infomine.ucr.edu/ 

 

 

2.5 Recursos d’informació: les bases de dades bibliogràfiques (BD) 

 

- Què són? Col·lecció d'informació pre-seleccionada i controlada, sobretot 

d'articles de revistes de qualitat, publicades i indexades segons diferents 

descriptors: autor, títol de l’article, títol de la revista, volum, número, 

pàgines, i data. Una base de dades proporciona bàsicament referències 

bibliogràfiques, i poden aportar el resum del text o l’article complert. Les 

bases de dades han estat creades per empreses comercials on els 

documentalistes fan una selecció de les publicacions.  

 

- Perquè ens serveixen ? per identificar publicacions i el lloc on es troben. 

Accedir als resums o al text complert, segons cada base de dades. Les 

vinculades a recerca són majoritàriament d’àmbit internacional. 

 

- Tipologia: Hi ha BD que abracen un conjunt ampli de matèries  

(genèriques) i n’hi d’ específiques per matèries o grups. Veiem a 

continuació alguns exemples: 

 

 Organitzacions específiques: catàleg col·lectiu. Ens permet conèixer 

quins materials tenen les biblioteques del CRAI UB 

 

 Àmbits geogràfics específics: (Bases de dades de l'Institut 

d'Estadística de Catalunya. IDESCAT), Banque Réflexe (Agència de 

salut i serveis socials Montreal, Canadà) 

 

 Cooperació entre organitzacions de coneixement i investigació: 

Catàleg col·lectiu Universitats catalanes (CCUC)  

 

http://www.bib.ub.edu/recursos-informacio/guies-tematiques/treball-social/
http://www20.gencat.cat/portal/site/dixit
http://academic.research.microsoft.com/
http://infomine.ucr.edu/
http://metalib.cbuc.cat/V/FEUKXCI8DI7JBHCUJCJSUS547URR65D47DXJQB74XRLXTRUXBR-09115?func=native-link&resource=CBU16842
http://metalib.cbuc.cat/V/FEUKXCI8DI7JBHCUJCJSUS547URR65D47DXJQB74XRLXTRUXBR-09115?func=native-link&resource=CBU16842
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- Accessibilitat: lliure o restringit (pagament) 

 

- De lliure accés:  

 

 Dialnet (integració recursos i serveis documentals sobretot d’àmbit 

hispà, a http://dialnet.unirioja.es/servlet/altaonline);  

 Compludoc a, http://portal.ucm.es/web/mantenimiento/contingencia 

 Enciclopèdia cooperativa Wikipèdia (fonts no contrastada ni fiable) 

 

- Accés des d’organitzacions científico-acadèmiques: 

 

 Recercador: plataforma que aglutina diverses bases de dades 

internacionals i nacionals on es recullen únicament fonts 

electròniques d’àmbits de coneixement diversos) 

 

2.6 Bases de dades en treball social  

 

Les BD poden ser d’una matèria concreta (serveis socials) o abarcar diferents 

grups de matèries (p. e ciències socials i política; salut). Dins de cada matèria 

podem trobar BD específiques per submatèries (vellesa, addiccions). Es 

recomana que entreu a la secció d’informació de les BD seleccionades: 

 

a) Àrea pròpia 

 Genèrica de serveis socials: Social Services Abstracts (CSA) 

 Específiques: Ageline (vellesa en diferents contextos de salut) 

b) Àrees afins:  

- Psicologia: PsycINFO; Psicodoc 

-Sociologia:Sociological Abstracts (CSA) 

- Ciències polítiques: Siis - Centro de Documentación y Estudios a, 

http://www.siis.net/es/ 

- Educació: ERIC (CSA) 

- Ciencies socials en general: Social Sciences Citation Index (ISI) 

 

 

2.7 Thesaurus i microthesaurus especialitzats 

 

Ens facilita la consulta per matèries dins una base de dades. Ens proporciona 

informació precisa i normalitzada sobre els termes amb els quals s’ha elaborat 

l’índex per matèries, ens ajuda a identificar els termes sense ambigüitat i 

agrupa les fonts segons les formes acceptades en les diferents llengües. 

Habitualment cada BD té el seu propi thesaurus.  

 

En tot cas, abans d’iniciar una cerca de documentació d’un tema en concret, es 

recomana que consulteu el thesaurus del catàleg de la UB, de la BD on feu la 

consulta o l’específic de la matèria: microthesaurus de Treball Social i Serveis 

socials. 

http://dialnet.unirioja.es/servlet/altaonline
http://portal.ucm.es/web/mantenimiento/contingencia
http://metalib.cbuc.cat/V/5FRAYE3MM8C9PQAC7LRF87K8UNIG8192QM2UM3YAJJY7L2CFXY-30275?func=native-link&resource=CBU43430
http://metalib.cbuc.cat/V/FEUKXCI8DI7JBHCUJCJSUS547URR65D47DXJQB74XRLXTRUXBR-04966?func=native-link&resource=CBU16545
http://metalib.cbuc.cat/V/5FRAYE3MM8C9PQAC7LRF87K8UNIG8192QM2UM3YAJJY7L2CFXY-30253?func=native-link&resource=CBU03108
http://metalib.cbuc.cat/V/5FRAYE3MM8C9PQAC7LRF87K8UNIG8192QM2UM3YAJJY7L2CFXY-30248?func=native-link&resource=CBU16821
http://metalib.cbuc.cat/V/5FRAYE3MM8C9PQAC7LRF87K8UNIG8192QM2UM3YAJJY7L2CFXY-30265?func=native-link&resource=CBU17005
http://www.siis.net/es/
http://metalib.cbuc.cat/V/5FRAYE3MM8C9PQAC7LRF87K8UNIG8192QM2UM3YAJJY7L2CFXY-15825?func=native-link&resource=CBU42577
http://metalib.cbuc.cat/V/5FRAYE3MM8C9PQAC7LRF87K8UNIG8192QM2UM3YAJJY7L2CFXY-40942?func=native-link&resource=CBU03393
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Exemple: podeu practicar cercant la paraula: homosexualitat i fent servir els 

truncaments següents: ? (per ocultar un caràcter), hom?sexualitat o * per 

truncar un grup de caràcters a la dreta o a l’esquerra , per exemple *sex*  

 

2.6  Com cerquem informació ? 

 

El procediment per buscar informació varia segons les necessitats d’ informació 

que tinguem. Per exemple, és diferent si coneixem la font exacte i en tenim 

algunes de les dades bàsiques com autor/s, títol, any d’edició, tipus de font 

(article, llibre, tesi) . En aquest cas només ens cal localitzar el document en el 

nostre catàleg o en les bases de dades de revistes electròniques, etc. O bé, si 

cerquem de forma general informació d’un tema. En aquest cas haurem de 

seguir les passes recomanades en el tutorial ATRI. http://www.bib.ub.edu/atri 

(us recomanem que feu aquest treball en l’espai de treball autònom). Poseu 

atenció en els següents punts: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Definiu el punts bàsics o principals de les vostres necessitats d'informació: 
 

 Trieu el tema: específic o genèric; Defineix l'enfocament del treball; Delimita l’abast 
cronològic, geogràfic, social. I fes un guió/esquema de les diferents parts del teu 
treball per veure quines seccions requereixen ser investigades amb més profunditat. 
 

 Distingiu entre diferents tipus de recursos que tens a la biblioteca i decidir quins 
utilitzaràs en la teva cerca. Localitza webs, articles científics i llibres relacionats amb 
el tema escollit. 

 

 

 

 
2. Desenvolupeu una estratègia de cerca: 
 

 Definiu el tema de cerca. Tria els conceptes, els sinònims, variacions, acrònims. 
Utilitza la guia de treball indicada pel teu professor/a (si en tens), consulta el 
thesaurus i guies temàtiques. 
 

 Construïu una cerca amb les paraules claus i la combinació entre elles. Utilitza 
els operadors boleans i truncaments: and (aparició dels dos termes) or, (combinació 
sinònims), not (excloure) ; ? o * 

 

 

 

 

http://www.bib.ub.edu/atri
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(Font: Universitat de Barcelona, Tutorial ATRI- CRAI UB, 2007) 

 

3. Pràctica a l’aula 

 

 

1. Elaboració del mapa de conceptes claus al voltant d’un tema. Cercar al 

thesaurus general de la UB o al microthesaurus de treball social i serveis 

socials. 

 

 Tesaurus general: termes específics en català: homosexualitat 

masculina; lesbianisme, bisexualitat, lesbianes, homosexuals (terme 

relacionat que escollim) i obtenim: unions estables de parelles, gais, 

parelles homosexuals, lesbianes, lesbianisme. En anglès: 

homosexuality; gays 

 

A la guia general i de referència Trobem una secció d’acrònims i abreviatures 

que en el recurs http://www.acronymfinder.com/ ens permetrà em localitzar 

l’acrònim LGTB i saber que fa referència a: Lesbian, gay, transgender, bisexual 

 

Llegeixo un resum publicat en el darrer número la Revista Treball Social i 

observo les paraules claus de l’article: sexual minorities 

 

  3. Feu la cerca 

 Busca tot tipus de documents a: 
- Catàleg 
- Bases de dades d’articles de revistes: escull una base de dades, fes la cerca i 

obté un llistat de referencies. 
- Utilitza les guies temàtiques 

 

 Localitza els documents: articles en suport paper i llibres a través de la signatura en els 
prestatges de la biblioteca i articles electrònics en les webs de les revistes. 

 

4. Avalua els recursos trobats: Són realment els que necessites? Són pertinents? T’ajuden a 
reforçar o refusar el teu treball? Et donen exemples?  

 

- Selecciona la informació realment útil per començar a vestir el teu treball.  
- Fes una primera aproximació al tema de forma general llegint els documents 

trobats en una primera exploració 
-  Fes un esquema general amb els diferents apartats i després feu una recerca 

d’informació més àmplia, aprofundint en aspectes que t’interessin i consultant una 
diversitat de fonts més àmplia. 

 

 

 

http://www.acronymfinder.com/
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Recerca de llibres o títols de revistes, o tesis al catàleg de la UB o al CCUC 

 

2. Recerca d’articles de revistes a través del recercador i les bases de dades 

específiques 

 

- Indiqueu una multicerca per grups de recursos i seleccioneu Ciències socials i 

polítiques (obtindreu 9 recursos, amb un total de 4.700 documents) 

 

-  Feu diferents combinacions de sinònims: homosexual or gays; LGTB or gays; 

LGTB or Sexual minorities (per títol). Del resultat obtingut refineu la cerca. 

 

- Refineu la cerca: LGTB or Sexual minorities and social work (tots els camps) 

Obteniu un resultat de 36 documents. 

 

- Refinem la cerca encara més per acostar-nos als adults: LGTB or Sexual 

minorities and social work not young/ youth (tots els camps) 

 

4. Pràctica individual (a entregar) 

 

- Escolliu un tema de cerca d’acord als vostres interessos o aprofiteu la 

necessitat de documentar treballs o temes d’altres assignatures.  

 

- Elaboreu un informe descriptiu del procediment utilitzat per la cerca documental 

dels documents trobats (similar al que hem fet en el punt 3) i valoreu l’activitat. 

 

- Trieu els 10  documents més rellevants trobats en la vostra cerca i elaboreu un 

llistat amb les referències bibliogràfiques trobades d’acord amb la normativa 

APA. En un annex indiqueu un resum dels articles. 

 

 

5. Avaluació (15% de la nota final) 

 

- Compliment dels procediments indicats. 

- Diversitat de fonts d’informació utilitzades. 

- Pertinença de les fonts seleccionades amb la temàtica investigada i el 

treball social.    

- Adequació del llistat de referències a la normativa APA. 

 

 

 

 

 

 


