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Títol 
activitat

Recuperant informació especialitzada en ciències de la comunicació 

Tipus 
d’activitat

Eines per a la docència i la recerca

Impartit 
per

Centre de Recursos per l’Aprenentatge i la Investigació

Sessions 1 sessió de 3 hores
Places 20 

Dia: 24 de maig de 2018
Hora:  de 15:30 a 18:30
Lloc:   CRAI Campus Catalunya. Aula de formació

INFORMACIÓ GENERAL

PRESENTACIÓ

Les bases de dades, els repositoris, els portals de revistes electròniques, les tesis
doctorals  en  línia, entre  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.
Es farà un recorregut  pels  principals  recursos  d’informació  científica de caràcter
multidisciplinar i  especialitzada en les ciències de la informació i  la comunicació
disponibles al CRAI de la URV. 

OBJECTIUS

- Conèixer  quins  són els  principals  recursos  d’informació  especialitzada  en les
ciències de la comunicació

- Identificar els elements i l’estructura d’aquests recursos
- Adquirir habilitat en la recuperació de la informació mitjançant estratègies de

cerca..
- Localitzar i accedir al document final. 
- Gestionar cerques/registres bibliogràfics obtinguts

CONTINGUTS

1. Bases de dades científiques multidisciplinars: Web of Science i Scopus
2. Bases de dades especialitzades en ciències de la informació i la comunicació:

Factiva, Guía  de  Medios  Digital i Library,  Information  Science  &
Technology Abstracts.

3. Desenvolupament d’habilitats de cerca: operadors per combinació, llenguatges
d’interrogació, limitadors, ús de descriptors, etc.

4. Estratègies  de  cerca.  Tipus  de  cerca  (simple  i  avançada).  Cerca  per  camps
(autor, títol, matèria, paraula clau). Cerca per thesaurus. Truncaments i filtres.

5. Revisió i gestió de resultats.
6. L’accés al document final. Localització d’articles de revistes.

MATERIALS

Presentació en power point 
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