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

través del ReCercador+ :                          

http://recercador.ub.edu 

Al Campus Virtual trobareu informació sobre els cursos que es 

duran a terme pròximament a la vostra biblioteca: 

https://cvformacio2.ub.edu/course/category.php?id=201 

Amb PsycINFO podem veure les referències citades en un 

document en concret clicant a l’opció “referencias” en el 

llistat de resultats. Si PsycINFO conté una referència, 

podrem accedir a la seva fitxa mitjançant l’opció 

“PsycInfo”. Clicant a la icona “Citado por” veurem en quins 

altres documents se cita. Finalment, l’opció “DOI” ens 

dirigirà al web on hi ha el text complet, si és accessible. 

PsycINFO també permet buscar on ha estat citat un 

document determinat amb el cercador “Referencias 

citadas”.  

En els resultats podrem veure el nombre de cops que el 

treball ha estat citat, i, si cliquem a “Citado en...”, podrem 

veure els documents on apareix.  

Mendeley és un gestor de referències bibliogràfiques amb 

què podreu organitzar la recerca, col·laborar amb altres 

usuaris en línia i conèixer els darrers documents publicats 

en el vostre àmbit temàtic. Us permetrà, entre d’altres: 

  

▪ Crear una biblioteca personal  

▪ Importar documents a la biblioteca personal i 

organitzar-los en carpetes  

▪ Compartir la recerca: crear grups públics i privats i 

compartir documents  

▪ Incloure citacions en processadors de text i generar 

bibliografies  

 

Per exportar les referències a Mendeley des de PsycINFO 

cal seleccionar-les en el llistat de resultats, clicar a 

“Exportar” i triar l’opció “Mendeley”. Se us descarregarà un 

arxiu amb format .RIS que podreu importar al gestor. 

Tota la informació relativa a Mendeley la podeu trobar a: 

http://crai.ub.edu/ca/que-ofereix-el-crai/citacions-

bibliografiques/mendeley 

Referències citades 

Per saber-ne més accediu al Servei d’Atenció als Usuaris, un 

servei d’atenció personalitzada actiu les 24 hores al dia i set dies 

a la setmana:  

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

Exportar a Mendeley 

PsycINFO 

Guia ràpida 
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      PSYCINFO 

Base de dades especialitzada en psicologia, psiquiatria, 

ciències de la salut i ciències socials i del comportament 

creada per l’American Psychological Association (APA). És 

una de les bases de dades més utilitzada arreu del món 

per estudiants, docents, professionals i investigadors 

relacionats amb aquestes temàtiques. 

PsycINFO conté més de quatre milions de registres, entre 

referències bibliogràfiques completes i resums. Abasta 

gairebé 2.600 revistes de més de 50 països, en més de 29 

llengües, a més de tesis, ressenyes de llibres i informes. 

Incorpora revistes des del 1887 fins a l’actualitat.  

Aquesta plataforma ofereix també les bases de dades 

PsycCRITIQUES, dedicada a ressenyes de llibres i 

pel·lícules, i PsycARTICLES, que inclou textos complets de 

revistes publicades per l’APA i d’altres editors sempre en 

relació amb els camps de la psicologia i la salut. 

PsycINFO s’actualitza setmanalment amb més de 4.000 

registres nous cada setmana. 

PsycINFO permet:  

▪ Fer cerques i refinar-les amb limitadors 

▪ Fer cerques de documents avaluats per experts 

▪ Fer cerques de quins treballs han estat citats i on 

▪ Exportar referències al gestor bibliogràfic Mendeley 

a través d’arxius amb format .RIS 

▪ Crear un compte personal (“Mi PsycNET”) amb què 

podrem veure i gestionar els registres i les cerques 

guardats prèviament, i rebre alertes per correu i RSS  

És aconsellable fer les cerques en anglès, atès que la 

major part de continguts de PsycINFO són en aquest 

idioma, malgrat que la interfície es pot traduir al castellà.   

La Cerca bàsica funciona en qualsevol dels camps de 

cerca, exceptuant el de les referències citades. Permet 

cercar autors, paraules i frases senceres (entre cometes), i 

fer truncaments per a la substitució de caràcters.  

La Cerca avançada permet escollir els camps on volem 

localitzar els termes triats, combinar-los amb l’ús 

d’operadors booleans i fer-ne truncaments.  

     CONTINGUTS 

      CERQUES 

      CARACTERÍSTIQUES MÉS DESTACADES 

Amb la cerca avançada podem afegir tants camps de cerca 

com necessitem mitjançant l’opció “agregar una fila”. In-

corpora la “Búsqueda de revistas especializadas” i 

“Búsqueda de autores”, amb què podem triar i afegir revis-

tes o autors concrets a la nostra cerca. 

 

 

 

 

 

Mitjançant el formulari 

“Mostrar solo contenido 

donde” podem seleccio-

nar limitadors per a la 

cerca, com el grup d’edat 

o la població, el tipus de 

document o la classifica-

ció que utilitza PsycINFO, 

entre d’altres.  

També podem buscar només els documents disponibles a 

text complet, o aquells que han estat avaluats per experts.  

Una altra opció de la cerca avançada són les limitacions per 

data, on podem indicar un interval de temps concret o bé 

triar només documents agregats més recentment.  

Tant a la Cerca bàsica com a la Cerca avançada podem 

escollir el nombre de resultats per pàgina que volem, i tam-

bé l’ordre en què es presentaran.  

 

 

Podem refinar la nostra cerca fent clic a “Editar la búsque-

da”. També podem recuperar les darreres cerques amb l’op-

ció “Búsquedas recientes”, que permet guardar-les, editar-

les i combinar-les. Per guardar les cerques en qualsevol 

moment només cal clicar a “Guardar búsqueda”.  

PsycINFO utilitza un llenguatge controlat i jeràrquic per des-

criure el contingut dels documents, format per més de 

8.400 termes. Aquest tesaurus ens indica quins són els ter-

mes establerts per a la identificació temàtica dels docu-

ments. És una bona alternativa a la cerca per matèria o pa-

raula clau. S’hi accedeix clicant a “Buscar términos”. 

Podem cercar els termes mitjançant l’índex alfabètic o bé a 

través d’un senzill cercador, escrivint-los en anglès. 

Fent clic al símbol + que apareix al costat de cada 

descriptor se’ns mostra una fitxa amb informació sobre la 

seva relació jeràrquica amb altres termes. Podem agregar a 

la nostra cerca els termes que desitgem, seleccionant el 

requadre que apareix al costat de cadascun i clicant l’opció 

“Agregar a búsqueda” del menú del marge superior dret. 

 

A la pantalla de visualització dels 

resultats els termes cercats apareixen 

marcats en groc. Amb l’opció 

“Ordenar por” podem organitzar els 

resultats segons l’any, autor, títol,  

rellevància o nombre de citacions. 

 

Al costat esquerre de cada resultat se’ns explicita el tipus 

de document de què es tracta (article, llibre, ressenya, 

etc.). L’opció “Extracto” ens permet accedir a un resum del 

document sense necessitat d’obrir-ne la fitxa completa.  

Per accedir a la fitxa completa, cliquem en el títol del 

document. En qualsevol moment podrem tornar a la llista 

de resultats clicant a “Volver a resultados”. Podem guardar 

els registres desitjats en una llista personal seleccionant-

los i clicant a “Agregar a mi lista”. Els suggeriments del 

marge esquerre permeten refinar la nostra cerca, amb 

opcions com la matèria, l’autor o l’any. 

 

Finalment, si el text complet està disponible, podrem 

accedir-hi mitjançant el DOI o bé clicant al botó de 

consulta dels recursos de la UB. 

Tesaurus 

RESULTATS 

Visualització 


