
                                                                                                                                   BCSALUT 2015            

                                                                                                                    I Jornades de Biblioteques  i Salut de Catalunya 

                                                                                                                                       Barcelona, 18 i 19 de juny                

 

                                 

 

 

 

                                                                                                                                                                                 Biblioteca de Ciències de la Salut 

                                                                                                                                                                                                   de Catalunya 

TÍTOL 

Guia de bases de dades i fonts d'informació científica, una eina de suport a les cerques 
bibliogràfiques 

AUTORS 

Agustí Viladot Aniento, Consorci Sanitari del Maresme avialdot@csdm.cat  

Chari Moreno Carmona, Consorci Sanitari del Maesme  mmorenocarm@csdm.cat 

RESUM 

Introducció   

Molt sovint els usuaris (metges, infermeres, estudiants...) ens plantegen als documentalistes 
i bibliotecaris dubtes a l'hora de triar en quines fonts d'informació i bases de dades fer les 
cerques bibliogràfiques. Les webs (institucionals, de biblioteques....) que recullen i agrupen 
en un sol entorn els accessos a les diferents BDD, ho fan presentant només l'enllaç web, de 
manera que l'usuari, si no en fa un ús habitualment, desconeix llurs característiques i 
possibilitats.  I la gran variabilitat dificulta la tria de la més adient.  

Materials i Mètode 

S'ha fet una selecció de les Fonts d'Informació i Bases de Dades  bibliogràfiques més 
utilitzades en Ciències de la Salud. S'han analitzat les seves característiques de cerca, 
cobertura temporal, revistes indexades, existència o no de tesaurus, tipus de documents 
indexats, accés, i idioma.  S'ha elaborat un document únic en format paper amb les BDD més 
rellevants que serveix de guia pels professionals per a la pràctica diària.  

Resultats 

Es presenta el document "Guia de Bases de Dades i Fonts d'Informació Científica" que 
permet, amb un cop d'ull, saber quines bases de dades té disponibles  la teva institució, les 
característiques de cadascuna i els tipus de documents que ens permeten recuperar.  El 
document originalment en format paper i en tres idiomes (català, castellà i anglès), està 
disponible també a internet i es pot descarregar lliurement. El document es revisa 
anualment per tal d'incorporar o retirar aquelles dades que queden obsoletes.  
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Conclusió 

La visualitat i el fàcil ús de l'eina  "Guia de Bases de Dades i Fonts d'Informació Científica" 
millora el triatge de FI/BDD fent que els usuaris tinguin una ràpida i àmplia visió de totes les 
Fonts d'Informació que tenen a l'abast per realitzar cerques bibliogràfiques d'una manera 
més precisa, guanyant temps i efectivitat a l'hora de cercar documents concrets. aparició 
d'internet ha canviat la manera com els estudiants cerquen i gestionen la informació a l'hora 
de realitzar els treballs acadèmics i això ha propiciat la disminució de la qualitat i la pràctica 
de mals hàbits com el plagi. Per altra banda, amb l'entrada a l'EEES, hi ha un a sèrie 
d'aspectes de la competència informacional que cal assolir al llarg dels estudis i que han de 
proporcionar als alumnes les eines perquè puguin trobar, interpretar i finalment saber 
transformar la informació en coneixement.  

PARAULES CLAU 

Bases de dades, formació, cerca bibliogràfica  

Bases de datos, formación, búsqueda bibliogràfica  

Database, training, medical bibliographic search 
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