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Modalitat

Virtual (seminari web)

Dates

23 de novembre de 2021

Hora

16 h

Durada

1,5 hores

Lloc

Teams de la URV

Places

Il·limitat

Destinataris

PDI i doctorands

Impartit per

Laura Tormo i Inma Gámez
Centre de Recursos per a l’Aprenentatge i la Investigació

Idioma

Català

Descripció
Les bases de dades, els repositoris, els portals de revistes electròniques, les tesis doctorals en línia,
entre d’altres fonts d’informació, ens permeten localitzar i identificar documents existents sobre
un tema determinat. Disposar d’habilitats a l’hora de fer cerques en aquests recursos ens ha de
permetre resoldre de manera òptima les nostres necessitats d’informació, agilitzar el procés de
recuperació d’informació i l’accés al document final.
Coneixerem i accedirem als principals recursos d’informació científica de caràcter especialitzat de
l’àmbit de ciència i tecnologia disponibles al CRAI de la URV, posant un èmfasi especial en els
recursos electrònics.

Objectius
 Conèixer els principals recursos d’informació especialitzada en ciència i tecnologia
 Identificar els elements, l’estructura i el funcionament d’aquests recursos: contingut, tipus
de cerca, filtres i operadors disponibles
 Adquirir habilitat en la cerca d’informació i la revisió i gestió dels resultats

Institut de Ciències de l’Educació

Continguts
1. Introducció: recursos i serveis del CRAI
2. On i com localitzar informació bibliogràfica
3. Recursos d’informació especialitzats en ciència i tecnologia
a. Llibres electrònics
b. Revistes electròniques
c. Bases de dades: ACM Digital Library, FSTA, IEEE Xplore, Reaxys, SciFinder, SPIE
Digital Library, Vitis-VEA
d. Vídeos i materials docents
e. Normes i patents

Metodologia
Demostració en línia del funcionament dels recursos d’informació. Presentació de les diferents
guies de recursos d’informació per àmbits temàtics, elaborades pel CRAI i que recopilen tots els
recursos disponibles. Aquestes guies estan disponibles en català, castellà i anglès. També es
facilitarà material de suport en pdf.

Avaluació i certificació
Per tal d’obtenir el certificat d’assistència serà necessari respondre una enquesta que es facilitarà
el mateix dia al final de la sessió.

