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1. Descripció 
 

Educ@ment és una base de dades bibliogràfica  produïda pel CRAI Campus Sescelades de  la 

Universitat Rovira i Virgili.  

El seu objectiu és facilitar l'accés a la  informació existent a les publicacions periòdiques 

editades a Catalunya en català i castellà que es troben disponibles al CRAI Campus Sescelades  

en format paper. 

Des de l'any 1997 es buiden de forma selectiva els articles de revistes que es consideren 

interessants per la seva relació amb els ensenyaments que s’imparteixen a la Facultat de 

Ciències de l’Educació i Psicologia: Pedagogia, Psicologia, Educació infantil, Educació primària, 

Educació social, Educació física, Educació musical i Llengües estrangeres.  

Les dades disponibles dels registres bibliogràfics  són: títol de l’article, autor, títol de la revista, 

dades font (any, mes, núm., pàgs.) i descriptors. 

2. Accés 
 

Per accedir a EDUC@MENT, fer clic aquí 

3. Cerca 
 

Per consultar la base de dades entrar a la pantalla de cerca i escriure a l’espai de consulta el 

terme que es busca. La base de dades  fa una cerca exhaustiva del terme en el camp títol i 

descriptors.  

Guia d’ús: EDUC@MENT EDUC@MENT:  
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http://metalib.cbuc.cat/V/9JCXFHQL6XTLHUEBE44NBRI3D4NRUGH9J9X9679I1VH1S2G6K8-43018?func=native-link&resource=CBU27220


 
 

 

Cal emprar preferiblement el català a la cerca ja que els descriptors estan en aquesta llengua. 

La resta de termes a buscar (autor, títol, revista, títol article...) mantenen la llengua original del 

document.  

 

3.1 CERCA PER AUTOR   

Introduir el cognom de l'autor, una coma, un espai, la  inicial del nom i un punt..  

 Exemple: per buscar articles de l'autor Rosa Mª Alberdi escriure Alberdi, R. 

Si es desconeix el nom posar el símbol $ al final del cognom per recuperar tots els autors que 

tinguin dit cognom.  Aquest símbol s’utilitza per truncar termes. 

  Exemple: Alberdi$ 

 

  3.2. CERCA PER TÍTOL   

Es pot cercar pel títol una revista o document però no posar mai l’article inicial (en cas que el 

porti). 

 

  3.3. TRUNCAMENT   

Truncar un terme posant el símbol $ per a obtenir els termes d’una mateixa família. 

Exemple: si al descriptor s’escriu  Multicultura$  s’obtenen tots els descriptors que continguin 

qualsevol dels següents termes: multicultural, multiculturalitat, multiculturalisme... 

 

3.4. OPERADORS BOOELANS 

Per fer una cerca avançada utilitzar els operadors booleans AND, OR i NOT. El símbol ^ equival 

a l’operador NOT.  

La forma d’interrogar és:  

 AND  o  *  

Exemple: buscar articles sobre televisió i infants: televisió * infants o 

bé televisió and infants 

 ^   (NOT) 

Exemple: buscar articles sobre la televisió però no en els infants: televisió ^ infants. Cal 

anar  en compte amb l’ordre de les paraules, no és el mateix televisió^ infants que 

infants^televisió. 



 
 

 

 OR   o  +  

Exemple: buscar articles sobre infants o adolescència: infants or adolescència  o 

bé infants + adolescència  

També poden fer-se cerques avançades en casos específics com: (dones or infants) and  

psicologia, buscarà documents sobre la psicologia, ja sigui del dones o dels infants.  

 

Tots els registres inclosos a la base de dades estan disponibles al CRAI Campus Sescelades. 

Demaneu-los al taulell de préstec.  

Per a qualsevol dubte adreceu-vos al servei Pregunt@ : 

 

http://wwwa.urv.cat/biblioteca/QP/ 

 

http://wwwa.urv.cat/biblioteca/QP/
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