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Tècniques de cerca bibliogràfica 
 
Hores: 30 hores (26h presencials i 4h treball autònom alumne). 
Període d’impartició: maig/juny 2021. 
Idioma d’impartició: català, castellà. 
Modalitat: presencial. 
Professorat: Daisy Chiang, Catalina Escarrer, Esther Fernández, Marta Macías, María 
Jesús Manzano i Eva Martínez. Servei de Biblioteca i Documentació de la UIB. 
 
 
Presentació 
 
El creixement exponencial de la informació fa que actualment sigui pràcticament 
impossible conèixer-la i consultar-la de manera adequada. Per poder dur a terme les 
cerques de documentació acadèmica i científica necessàries per a la redacció d’una 
tesi doctoral cal desenvolupar les competències i habilitats que ajudin a utilitzar 
adequadament els recursos d’informació específics de l’àrea temàtica corresponent.  
 
És important també que l’investigador conegui el funcionament del sistema de 
publicació científica i les eines per elaborar una publicació de qualitat i d’impacte.  
 
 
Continguts 
 
Tema 1. Adquisició de competències i habilitats en la cerca d’informació. 
Tema 2. Fonts d’informació per a la investigació.  
Tema 3. Ús ètic i legal de la informació.  
Tema 4. Els gestors de referències bibliogràfiques.   
Tema 5. Publicació científica. 
Tema 6. Difusió de la producció científica. 
 
 
Metodologia 
 
Tot el contingut es treballa a partir de sessions pràctiques presencials que es realitzen 
amb ordinadors.  
 
Es disposa de la plataforma Aula digital per al seguiment global de l’assignatura i  per 
a la comunicació amb l’alumnat.  
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Durant les sessions es realitzen cerques per a la recuperació de la informació per àrees 
temàtiques específiques:  des de la definició d’una estratègia de cerca que permeti 
una recuperació de documents amb precisió, a la redefinició d’aquesta estratègia 
tantes vegades com sigui necessari, i a la corresponent exportació de la documentació 
pertinent a gestors de referències bibliogràfiques per a l’organització i la generació 
automàtica de la bibliografia. 
 
També es treballen els principals indicadors d’avaluació de publicacions i les eines 
recomanades pels organismes avaluadors per conèixer les publicacions de major 
prestigi. 
 
 
Avaluació de l’aprenentatge  
 
Les pràctiques que es desenvolupen al llarg de les sessions tenen com a finalitat la 
presentació d’una activitat avaluadora que treballi les competències transversals 
proposades.  
 
Els alumnes obtenen la qualificació d’APTE o NO APTE, fruit de l’assoliment dels 
objectius de  l’activitat avaluadora i l’acompliment d’un 80% d’assistència a classe. 
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