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EL PROCÉS DE CERCA D'INFORMACIÓ 

 Per a començar 

 

La cerca d’informació és un procés de caràcter global en el qual intervenen una sèrie de 
factors relacionats entre si que estudiarem tant en aquest mòdul com en el mòdul Eines per a 
gestionar la informació especialitzada (mòdul 4). 

La finalitat de la cerca i el tema sobre el qual hem de localitzar informació determinen el 
tipus de fonts d’informació que hem de consultar (enciclopèdies, estadístiques, llibres, articles de 
revista…) i, per tant, els recursos que ens permeten accedir-hi. 

Internet (a través de Google) s’ha convertit en la font principal de consulta. L’abundància 
d’informació i la facilitat de publicació en la xarxa fan imprescindible utilitzar fonts que ens 
garantisquen, a través de processos de selecció previs, la recuperació d’informació fiable i de 
qualitat, com per exemple, els catàlegs o les bases de dades. 

 

D’altra banda, les nostres cerques han de ser precises i eficaces per a obtenir els resultats 
més pertinents, més adequats a les nostres necessitats d’informació, entre eixe gran volum de 
documentació que hi ha. En aquesta unitat us ensenyarem una sèrie de tècniques de cerca que hem 
d’aplicar, amb lleugeres variacions determinades pel recurs que utilitzem, i que ens ajudaran a 
aconseguir eixe objectiu. 

 

Etapes del procés de cerca d’informació 
 
 

 La cerca bibliogràfica és el procediment que ens permet localitzar en una sèrie de 

fonts d’informació diferents un conjunt de documents i d’informació necessaris per a 

resoldre qualsevol problema de recerca o informació que se’ns plantege. 

 

Abans d’iniciar una cerca, has de tenir en compte que: 

 No hi ha una metodologia de cerca ideal. Es perfecciona amb l’ús. En aquesta unitat 
tractem d’ensenyar-te’n algunes tècniques bàsiques. 

 No hi ha una única forma de fer la cerca. Poden haver-hi possibilitats alternatives, encara 
que algunes seran més eficaces i exhaustives que altres 
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 La cerca sempre respon a una necessitat d’informació prèvia, generada per motius 
acadèmics (treball de classe, el treball fi de grau, desenvolupament d’un projecte…) o 
laborals. 

Quan fas una cerca d’informació, has de seguir una sèrie d’etapes o passos: 

 

 

 

 

Analitzar la situació o el problema que ha generat la cerca i definir-
la   

 

 Estableix la finalitat i els objectius de la cerca. Està motivada per la realització d’un treball 
de classe o el treball fi de grau o, simplement, vols complementar la informació proporcionada per 
la professora o professor d’una assignatura? 

 

Si es tracta d’un treball de classe, tingues clar el que et demanen: un comentari, una anàlisi 
crítica, un resum, un estudi d’un cas concret…  

  

 

Enquadra el tema de la cerca en un àmbit científic concret per a diferenciar-lo i evitar 
confusions i establir el marc general i el que ja se’n coneix, les novetats o els aspectes sota els quals 
s’ha considerat. Pots utilitzar enciclopèdies, manuals o monografies més especialitzades. La 
informació que obtingues et servirà de punt de partida per a iniciar la cerca bibliogràfica.  

 La finalitat de la cerca determinarà el tipus de fonts que hauràs de consultar: fonts 
estadístiques, gràfiques, documentals (enciclopèdies, diccionaris, manuals, articles, arxius…). 
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Concreta el punt de vista des del qual enfocaràs el tema de cerca: general, sociològic, 
estadístic, geogràfic, metodològic, històric, mediambiental, paisatgístic, econòmic, educatiu… 

 

Establir el nivell i la cobertura de la cerca 

 

Estableix el període temporal que ha de cobrir la cerca, el nivell d’actualitat segons si és un 
estudi de caràcter retrospectiu o si es pretén localitzar la informació més recent.  

 

Delimita la cobertura geogràfica en la qual se centra la recerca (continent, país, autonomia, 
comarca, municipi…). Lligada a aquesta qüestió hi ha la llengua en la qual trobaràs els documents 
recuperats. Recorda que l’anglès s’ha convertit en l’idioma científic per excel·lència.  

 

 

Selecciona la tipologia documental que vulgues utilitzar: monografies, articles d’investigació 
o de revisió, tesi, ponències i comunicacions a congressos, catàlegs o inventaris d’arxiu, biografies, 
anuaris per a les dades d’actualitat, estadístiques, dades geogràfiques, legislació…  
          

 

 

 

 Tingues en compte que una cosa és l’idioma en el qual fas la cerca i una altra l’idioma 
en el qual estan escrits els documents recuperats. En general (excepte en els recursos 
d’informació en castellà), l’idioma per a fer les cerques és l’anglès, encara que els títols i els 
resums dels documents estiguen és l’idioma original.   

 Tingues en compte que els tipus de documents que s’utilitzen varien, a més de la 
finalitat del treball, d’acord amb les disciplines. En llengua, literatura i humanitats s'utilitzen 
més monografies (llibres) i congressos, encara que en altres disciplines, com en ciències, es 
recorre més a articles de revistes científiques. 
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Seleccionar les fonts d'informació que utilitzarem 

És una de les fases més importants del procés de cerca. Ens garanteix la recuperació de la 
informació més adequada a la nostra necessitat d’informació. Aquestes fonts varien segons la 
disciplina o l’àmbit d’estudi. N’hi ha algunes de caràcter multidisciplinari, que arrepleguen 
informació i documents de totes les matèries, i altres d’especialitzades en una disciplina o conjunt 
de disciplines molt pròximes. 

 

 Scopus, Recolecta, CSIC o Dialnet són exemples de fonts d’informació 

multidisciplinàries, i Linguistics and Language Behavior Abstracts (LLBA) o Editions and 

Adaptations of Shakespeare són exemples de fonts d’informació especialitzada. 

 

 

Podràs aprendre més sobre les fonts d’informació generals i especialitzades del teu àmbit en 
el mòdul Eines per a gestionar la informació especialitzada (mòdul 4). 

 

Elaborar l’estratègia de cerca      

  L’estratègia de cerca és la manera en què interroguem un recurs o un conjunt de 

recursos d’informació per a localitzar i accedir a la informació que necessitem.  

 

Està constituïda per la sèrie d’operacions de cerca que realitzem fins a aconseguir un resultat 
satisfactori. Una estratègia de cerca pot estar integrada per una o diverses equacions de cerca. 

 

 

 

 Has de tenir en compte que, si no són gratuïtes, només podràs consultar les fonts 
d’informació disponibles en la Biblioteca de la UA. 
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 L’equació de cerca és l’estructura resultant de la combinació de termes 

seleccionats, camps de cerca i partícules (operadors) que ens permeten combinar termes 

i camps 

 

Per a elaborar una correcta estratègia de cerca has de seguir una sèrie de passos: 

 Escriu una frase que descriga el que vols buscar. 
 Identifica els conceptes o les idees principals i tria els termes que millor els representen. 

Elimina conceptes poc rellevants o massa generals. 
 Busca termes alternatius: sinònims o altres termes relacionats de contingut més ampli o 

específic, termes en altres llengües (hi ha conceptes històrics que s’expressen de diferent 
forma segons l’idioma o el període estudiat), variants gramaticals o paraules derivades. 

 Estableix les relacions entre els termes seleccionats amb el llenguatge d’interrogació propi 
del recurs (camps de cerca i operadors). 

 Executa la cerca. 
 Avalua els resultats i revisa el procés d’acord amb els resultats. 

 

Podràs aprendre més sobre aquests conceptes en l’epígraf Tècniques de cerca d’aquesta 
unitat (mòdul 3.3). 

  

Executar la cerca i valorar-ne els resultats 

 

Has de revisar els resultats obtinguts i comprovar si són pertinents, és a dir, si s’adequen a 
les teues necessitats d’informació. 
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Eixe procés de revisió et permetrà detectar si has 
recuperat molts documents que en realitat no t’interessen 
(soroll documental) o, si per contra, et falta informació 
rellevant que hauries d’haver obtingut amb la cerca (silenci 
documental) 

 

Per a solucionar els possibles desajustaments, hauràs de replantejar de nou la cerca, modificar els 
termes seleccionats, eliminar-los o afegir-hi altres nous, i modificar els camps de cerca i els 
operadors utilitzats. 

 

Recuperar i emmagatzemar la informació localitzada 

 

Tens disponibles les següents opcions: 

 Descarregar un fitxer amb les referències bibliogràfiques localitzades o els textos complets 
dels documents que t’interessen si estan disponibles. 

 Enviar per correu electrònic el llistat amb les referències bibliogràfiques localitzades. 

Per aquest motiu, és important que tingues en compte l’existència de paraules que 
representen diferents conceptes alhora (polisèmia i homonímia) i de conceptes que poden ser 
representats per més d’una paraula (sinonímia). L’ús de paraules polisèmiques i homònimes pot 
generar-nos soroll documental i, si no tenim en compte els sinònims adequats, pot haver-hi 
silenci documental. 
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 Crear un perfil personalitzat d’usuari en el recurs utilitzat on desar les cerques o els 

documents. 
 Exportar els registres als gestors de referències bibliogràfiques, que són eines que permeten 

crear una base de dades personalitzada, alimentada automàticament, amb totes les 
referències localitzades en els diferents recursos. A més de poder emmagatzemar i 
organitzar les referències i els arxius adjunts, si estan disponibles, et permetran generar 
bibliografies i inserir cites de manera automàtica en els treballs de classe. La BUA et facilita 
l’ús de Refworks i de Mendeley. 
 

 

 

Tècniques de cerca 

En aquest apartat insistirem en una sèrie de qüestions que ja us hem comentat quan hem 
desenvolupat les fases del procés de cerca. 

 

 

 

  És important que gestiones adequadament la informació que has localitzat en els 
diferents recursos usats. Hauràs d’esbrinar les opcions que et permet el recurs per a desar-la i 
poder utilitzar-la amb posterioritat. 

http://biblioteca.ua.es/va/estudia-i-apren/elaboracio-i-gestio-de-cites-bibliografiques/gestors-de-referencies-bibliografiques.html
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Definició del tema i selecció de les paraules clau 
 

 L’èxit de la cerca estarà determinat en gran part per l’adequada selecció dels termes que 
utilitzes en l’estratègia de cerca.  

 Utilitza termes significatius, que representen conceptes rellevants i que diferencien els 
documents que et puguen interessar de la resta de documents que puga contenir el 
recurs consultat. Oblida’t de preposicions, conjuncions, articles, pronoms, adjectius o 
adverbis. 

 Quan busquem documents per les paraules que pot contenir el títol, el resum o el text 
complet, hem de tenir en compte les diferents formes en què pot ser representat un 
concepte. 
 

Formes de representar un 
concepte 

Exemples 

Sinònim Filologia, lingüística, lexicologia, gramàtica, llengua, literatura, fonètica, 
fonologia, morfologia, semàntica, sintaxi 

Paraules derivades Filòleg, filòloga, filològic, filològica, filològicament 

Gramatical, gramaticalitat, gramaticalització, gramaticalitzar-se, 
gramaticalment, gramàtic, gramàtica 

Fonetisme, fonetista, fonològic, fonologització, fonòleg, fonòloga 

Lingüístic, lingüista, psicolingüística 

Lexicològica, lexicològic, lexicòleg, lexicó 

Literari, literàriament, literat, literata 

Morfològic, morfològica, morfosintaxi, morfosintàctic 

Semàntic, semantista, semasiologia 

Termes relacionats amb un 
significat més general o 
específic 

Filologia hispànica, filologia francesa, filologia anglesa, filologia 
catalana, filologia àrab, filologia clàssica, llengua i literatura, llenguatge 
i llengües 

Variants ortogràfiques México / Méjico 

Termes en altres idiomes philology, philologie, Spanish language and literature, Hispanic studies, 
English language and literature, Classics 
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Acrònims (sigles) i conceptes 
desenvolupats 

MLA: Modern Language Association  

CREA: Corpus de referencia del español actual 

CORDE: Corpus diacrónico del español 

CTILC: Corpus Textual Informatitzat de la Llengua Catalana 

AILA:  Association Internationale de Linguistique Appliquée or 
International Association of Applied Linguistics 

Aquesta manera de fer la cerca et pot portar a perdre informació rellevant o a recuperar 
informació que no t’interesse. En ocasions, és més adequat buscar la informació per termes que 
reflectisquen el contingut dels documents. En general, eixos termes estan disponibles en el recurs 
(catàlegs o bases de dades) a través de la llista de matèries o dels tesaurus. Per a fer-ho has d’utilitzar 
el camp matèria, descriptor del tesaurus o paraules clau si estan disponibles en el recurs. 

 

Camps de cerca i formes de cerca 

 

 Els camps de cerca són aspectes molt importants en l’elaboració de l’estratègia 

de cerca. Ens remeten a les parts dels registres dels documents en les quals busquem 

els termes que seleccionem. 

 

Els camps de cerca més destacats són: títol, autor, paraules clau, matèria o descriptor, 
resum i tots els camps. Aquest últim camp és el que ens permet buscar informació en qualsevol 
part del registre i engloba tots els altres. Només has d’usar-lo quan no trobes informació per 
altres camps, ja que és massa genèric. 

En recursos que tenen informació a text complet, disposem també del camp text 
complet. Com en el cas anterior, no és recomanable buscar per aquest camp. 

La cerca pel camp títol és la més concisa i, per tant, la que recupera menys informació. 
L’ús del camp matèria, paraula clau o descriptor ens permet fer cerques més exhaustives. 

Quant a la forma de fer la cerca, quasi tots els recursos tenen disponibles dues opcions: 
cerca bàsica i cerca avançada. 

La cerca bàsica, en general, només ens permet fer la cerca en un únic camp del registre: 
per autor, per títol… (per exemple, en el catàleg). Hi ha recursos en els quals, a més, eixe únic 
camp és el camp tots els camps (per exemple, la plataforma Proquest). Per eixe motiu, heu 
d’evitar-ne tant com pugueu l’ús, perquè fareu cerques menys precises i més generals. 
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La cerca avançada ens permet combinar diversos camps de cerca, per exemple títol i 
autor, títol i matèria… Així, es delimita més la cerca i es fa més eficaç, i obtenim resultats més 
precisos i rellevants. 

 

 

 Hi ha recursos, bases de dades i alguns portals que, inicialment, només mostren un 
camp, però que permeten afegir-ne més d’acord amb les nostres necessitats (per exemple, la 
base de dades Scopus). 
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Finalment, quant a la forma de cerca, en certs recursos pots fer-la per: 
 Paraula clau: el terme que utilitzes estarà localitzat en qualsevol part del camp. 
 Llistat alfabètic: el terme que utilitzes estarà localitzat al principi del camp i et permetrà 

recuperar llistats o índexs de títols, autors o matèries, per exemple. 
 Cerca exacta: el programa buscarà exactament els termes que li hages indicat i, en alguns 

casos, cap més, per això has d’evitar aquesta última opció.  
 
 
 

 

Operadors  

 

  Són els elements que expressen les relacions entre els termes inclosos en 

l’estratègia de cerca. 

Hi ha 4 tipus principals d’operadors:: 

 Lògics o booleans: permeten combinar paraules dins d’un mateix camp (per exemple, el títol) o 
bé diversos camps entre si (per exemple, títol i autor). Solen escriure’s en anglès i els més 
importants són: OR (O), AND (Y) y NOT (NO).  

 

 

AND: recupera documents en els quals apareixen TOTS els termes relacionats amb 
l’operador. Permet unir diferents conceptes o camps de cerca i especificar més la cerca. És 
un operador restrictiu. 

 La cerca per paraules clau és la més freqüent, encara que la cerca per llistat alfabètic 
pot resultar interessant per a consultar autors o matèries determinades. 
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Per exemple, fonetica AND ortografia en el camp títol recuperaria documents com Fonética, 
entonación y ortografía: [+ de 350 ejercicios para el aula y el laboratorio] o Català complet: curs 
superior de llengua 1. Temes introductoris, fonètica i ortografia. 

 
OR: recupera documents en els quals apareix QUALSEVOL dels termes combinats amb 
l’operador o els dos alhora. S’utilitza per a combinar sinònims, variants gramaticals, 
derivats... És un operador d’ampliació. 

Per exemple, fonetica OR ortografia en el camp títol recuperaria documents com  Al peu de 
la lletra: ortografia catalana o El árabe por fonética: método directo, práctico, autodidáctico, 
progresivo e ilustrado con la pronunciación figurada del árabe literal o Català guai: fonètica i 
ortografia, clau d’exercicis. 

 
NOT: recupera documents en els quals apareix el PRIMER terme de la cerca, però NO el 
SEGON. S’utilitza per a eliminar en la cerca aspectes que no interessen. És un operador 
restrictiu 

Per exemple, fonetica NOT ortografia recuperaria documents com Árabe XXI: fonética y 
escritura: manual de lengua árabe moderna estándar o Fonètica i fonologia experimentals del 
català: vocals i consonants, però no documents com Fonética y ortografía de diversas voces 
castellanas, en lexicografía botánica o Català guai: fonètica i ortografia. 

 
 

 Posicionals o de proximitat: permeten buscar termes segons el context en què es troben, és a 
dir, especifiquen que els dos termes que hem triat han d’estar a una certa distància l’un de l’altre 
(mesurada en paraules) en el camp de cerca seleccionat. Serveixen per a concretar més les 
cerques (són més restrictius que and) i solen utilitzar-se per a camps de cerca que contenen 
moltes paraules, com el resum o el text complet. 
 
Els més freqüents són NEAR (prop) i ADJ (adjacència). Poden anar seguits d’un nombre que 
indica la quantitat màxima de paraules que pot haver-hi entre els termes de cerca. Amb NEAR 
no importa l’ordre dels termes de cerca, qualsevol pot aparèixer en primer lloc, mentre que ADJ 
implica que el primer terme sempre precedirà el segon. 

Per exemple, fonetica NEAR fonologia recuperaria documents com Iniciación a la fonética, 
fonología y morfología latinas o com Introducció a la fonologia, fonètica i ortografia del català. 

 

 
 

 Si has d’usar-los, és important que acudisques a l’ajuda de la base de dades o del portal 
que utilitzaràs. T’ajudarà a formular-los correctament, perquè no s’anomenen igual ni tenen el 
mateix valor en totes les eines. 
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 Comparació o rang: serveixen per a limitar la cerca mitjançant una expressió numèrica, dades 
o, generalment, dates: menor que (~<2000), major que (~>2000), igual que (=2000) o en un 
període concret (2000-2013). 

  

 Truncaments: permeten buscar per l’arrel de les paraules. Poden col·locar-se a l’esquerra, a la 
dreta o enmig del terme i substitueixen la cadena de caràcters (diversos caràcters, un o cap). Els 
truncaments per la dreta són els més habituals, s’utilitzen per a buscar plurals i variants de 
termes. Es representa amb un signe: *, $, ? 

Per exemple, filolog* recuperaria documents que contenen els termes filòleg, filòloga, 
filològic, filològica, filològicament, filologia, filólogo, filóloga, filológico, filológica, filológicamente, 
filología. 

Parlem de màscares quan el símbol utilitzat substitueix un únic caràcter (en algun recurs a 
un caràcter o cap). Es representa amb el signe ? 

Per exemple, Me?ico recupera México o Méjico, o turism? recupera turismo o turisme. 

 

 

Per a tenir en compte 

 

 A més, pots utilitzar cometes ("…") per a buscar exactament els termes tal com 
s’introdueixen com a frases literals. 

 Els truncaments et resultaran útils en la cerca perquè incorporen en l’estratègia de 
cerca amb un sol símbol totes les possibles variants d’un terme. Has d’evitar utilitzar arrels 
massa genèriques, ja que podries recuperar documents que no tenen res a veure amb el tema 
de cerca. 
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A manera d’exemple, quines diferències trobes en aquestes dues equacions de cerca? 

catalan and (fonetica or ortografia) 

Clica ací per a comprovar els resultats 

(catala and fonetica) or ortografia 

Clica ací per a comprovar els resultats 

 

També pots trobar els operadors així: 

 Encara que són operadors molt comuns a tots els recursos, per a evitar sorpreses 
acostuma’t a consultar els consells de cerca (search tips) de cada recurs abans de començar a 
utilitzar-los. 

 Sempre que utilitzes diversos operadors en una cerca has d’usar parèntesis que et 
permeten establir a quines paraules està afectant cada operador. Així t’assegures que estàs 
obtenint la informació que desitges i no altra. 

 Si no utilitzes parèntesi, els resultats que obtindràs dependran de l'ordre en què el 
sistema en el qual estàs realitzant la cerca execute els operadors.. 

http://gaudi.ua.es/uhtbin/cgisirsi/X/0/X/05?searchdata1=catala%20and%20%28fonetica%20or%20ortografia%29%7b245%7d
http://gaudi.ua.es/uhtbin/cgisirsi/X/0/X/05?searchdata1=(catala%20and%20fonetica)%20or%20ortografia%7b245%7d
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Consells per a replantejar l’estratègia de cerca 

 

Si obtens molts resultats 

 Afig més conceptes rellevants i combina’ls amb AND 
 Elimina truncaments 
 Utilitza descriptors 
 Busca en camps més específics (per exemple, el títol o les paraules clau) 

Si obtens pocs resultats 

 Elimina els conceptes menys rellevants i mantín només els més importants 
 Afig sinònims i combina’ls amb OR 
 Utilitza truncaments 
 Amplia la cerca a camps més generals (per exemple, resum) o a tots els camps 
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Altres consells: 

 Usa un bon article per a buscar-ne d’altres a través de les referències bibliogràfiques 
 Si no localitzes la matèria o el descriptor adequat, fes una cerca per títol i consulta el 

registre complet del document per a obtenir eixa informació 
 Concreta una cerca general i afegeix-hi conceptes addicionals de forma successiva 

 

Per a acabar 

 

A l’hora de fer una cerca d’informació és imprescindible que seguisques una sèrie de passos: 

 Analitza la situació que ha generat la cerca, estableix-ne la finalitat, centra el tema i concreta 
el punt de vista des del qual l’enfocaràs. 

 Delimita el període temporal i la cobertura geogràfica en les quals se centrarà la cerca, així 
com el llenguatge i la tipologia dels documents que cal recuperar. 

 Selecciona les fonts d’informació, especialitzades o multidisciplinàries, més apropiades. 
 Elabora l’estratègia de cerca, selecciona els termes de cerca més adequats i combina’ls amb 

els operadors. No t’oblides d’usar parèntesis si uses més d’un operador. 
 Avalua els resultats de la cerca i torna a replantejar-la si obtens un nombre massa reduït o 

massa ampli de resultats. 
 Emmagatzema i gestiona correctament les referències i els documents recuperats. 
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Te puede ayudar a ampliar algunos de los conceptos tratados en este tema el tutorial 
InfoSphère, desarrollado por el Servicio de Bibliotecas de  l'UQAM. 

El tutorial Cómo elaboro una estrategia de búsqueda, disponible en la Biblioteca de la 
Universidad de Sevilla, te resultará también muy útil para comprender todo el proceso de búsqueda 
de información. 

Asimismo, la Biblioteca de la UA, pone a tu disposición un tutorial para que comprendas y  
pongas en práctica los operadores. 

http://www.bibliotheques.uqam.ca/infosphere/
http://fama2.us.es/bgu/ad/busquedabibliografica/module1/library-later1.html
http://rua.ua.es/dspace/html/10045/18860/TRUNCAMIENTOS_OPERADORES_NIVEL_AVANZADO.htm

