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Descripció 

El CRAI de la URV disposa d’un ampli fons bibliogràfic multidisciplinari, tant en versió impresa com 

electrònica, i proporciona accés a un ventall de fonts d’informació científica (bases de dades, portals de 

revistes electròniques, repositoris, etc.) que 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.   

Repassarem les principals opcions de cerca bibliogràfica i coneixerem i accedirem als principals recursos 

d’informació científica disponibles al CRAI de la URV, posant un èmfasi especial en els recursos electrònics.  

 

Objectius 

- Donar a conèixer la informació i serveis disponibles des de la web del CRAI  

- Aprendre el funcionament del Cercador del CRAI per a localitzar i accedir als recursos  

- Conèixer les diferents tipologies de recursos disponibles  

- Aprendre com accedir als recursos electrònics del CRAI des de casa a través del SABIDI  

- Localitzar les guies de recursos d’informació electrònica per àmbit temàtic dins la pàgina web del CRAI  

Cerca bibliogràfica i accés als recursos del CRAI 

Codi 06CR0061-1 

Modalitat Seminari virtual 

Data 18 d’octubre de 2022  

Hora 16 h 

Durada 1,5 h 

Lloc Sala Teams de la URV  

Places Il·limitades 

Destinataris/es Doctorands 

Impartit per 
Sandra Plademunt / Laura Tormo 

Centre de Recursos per a l’Aprenentatge i la Investigació 

Idioma Català 
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- Conèixer el funcionament bàsic de les bases de dades multidisciplinàries Web of Science i  Scopus  

 

Continguts  

1. Web del CRAI  

2. Cercador del CRAI  

3. Tipologia de recursos disponibles  

4. Accés als recursos a través de SABIDI  

5. Guies de recursos d’informació electrònica per àmbits  

6. Principals bases de dades multidisciplinàries: Web of Science i Scopus  

 

Metodologia 

Presentació de l’estructura de la web del CRAI i demostració en línia de l’accés i el funcionament dels recursos 

d’informació. Presentació de les diferents guies de recursos per àmbits temàtics . 

Es facilitarà material de suport en pdf.   

 

Avaluació i certificació  

Tots els assistents a la sessió que responguin l’enquesta final de satisfacció rebran per correu electrònic el 

certificat d’assistència.  

 

https://www.crai.urv.cat/ca/recursos-informacio/ambits-tematics/

