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GUIA D’AJUDA D’ART AND HUMANITIES CITATION INDEX 
 i 

 SOCIAL SCIENCES CITATION INDEX 
 
 
Aquesta base de dades està integrada dins la plataforma ISI Web of Knowledge (WOK) 
que és  un portal web de productes d’informació, des del qual els investigadors poden 
accedir, analitzar i gestionar informació. ISI WOK integra bases de dades i eines (eines 
l’avaluació analítiques i eines de gestió d’informació). 
 
Accés: Des de la pàgina web de la biblioteca �Bases de dades �Art and Humanities 
Citation Index o Social Sciences Citation Index 
URL:  http://portal.isiknowledge.com/portal.cgi?DestApp=WOS&Func=Frame 
 
Específicament es troba dins de la Web of Science que inclou aquestes bases de 
dades: 
⇒ Science Citation Index Expanded (1945-) 
⇒ Social Sciences Citation Index (1956-) 
⇒ Arts & Humanities Citation Index (1975-) 
⇒ Index Chemicus (1993-) 
⇒ Current Chemical Reactions (1986-) 
 
Web of Science inclou bases de dades de cites. Aquestes contenen les referències 
citades pels autors dels articles. Podeu usar aquestes referències per fer  cerques de 
referències citades. Aquestes cerques ens permet trobar articles que citen a un article 
publicat anteriorment.  
La peculiaritat d’aquestes bases de dades és incloure informació sobre la bibliografía 
citada pels autors. Partint de la idea de que si un treball cita a un altre és perquè hi ha 
una vinculació entre els dos, els índex de cites ens permeten rastrejar articles vinculats 
de les següents maneres: 
1. Qui cita a qui: presenta la bibliografía citasa per un autor  
2. Qui es citat (cited author/reference) 
3. Treballs que comparteixen referències bibliogràfiques (related records y shared 
references):  
 
Les cerques es realitzen en tots els productes mitjançant una única interfície. Així 
mateix, permet controlar-ne les cerques, les alertes i les llistes de revistes. Podeu, 
tanmateix cercar a una base de dades concreta, només cal seleccionar-la. 
 
Social Sciences Citation Index® 
 
The Social Sciences Citation Index : base de dades sobre les ciències socials. Indexa 
més de 1725 revistes de 50 disciplines de ciències socials. Dóna informació sobre 
informació actual i retrospectiva des de 1956.  
Algunes de les disciplines que inclou són: 
 
Antropologia  Ciències Polítiques 
Historia  Salud Pública 
Ciencias de la informació i 
biblioteconomia  Sociologia 

Dret  Treball Social 
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Lingüística  Drogodependència 
Filosofia  Estudis Urbans 
Psicologia  Estudis de la dona 
Psiquiatria   
 
Arts & Humanities Citation Index®  
 
Arts & Humanities Citation Index: base de dades multidisciplinària que inclou la 
literatura més rellevant sobre art i humanitats. Indexa 1144 revistes d’aquest àmbit. 
Conté informació des de l’any 1975.  
Algunes de les disciplines incloses són: 
 
Arqueologia  Lingüística 
Arquitectura  Ressenyes Literàries 
Art  Literatura 
Estudis d’Àsia  Musica 
Clàssics  Filosofia 
Dansa  Poesia 
Folklore  Ràdio, Televisio, & Cinema 
Historia  Religió 
Filologia  Teatre 

 
Information for New Users  

 
 

 New! View additional results in other databases. New! Personalize your start page. New! Link to 37 additional open-access journals. View a brief training class. 
 

Select a search option:   

Search Hint: 
Looking for a topic, author, or journal? Use General Search. 

 

Quick search:  
Enter a topic

 Example: chess AND comput*  
Open a previously saved search history.  

Select database(s) and timespan: 
Citation Databases: 

Science Citation Index Expanded 
(SCI-EXPANDED)--1945-present  

Social Sciences Citation Index 
(SSCI)--1956-present  

Arts & Humanities Citation Index 
(A&HCI)--1975-present  
Chemistry Databases: 

Current Chemical Reactions 

Latest  1 w eek
(updated April 01, 

2006) 
Year 2006

 
From 1945-1954

to 
2006

(default is all 
years) 

 
To remember these settings, first sign in or 
register. 
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(CCR-EXPANDED)--1986-present  
(includes Institut National de la 
Propriete Industrielle structure data 
back to 1840) 

Index Chemicus (IC)--1993-
present  
Fig.1 Pàgina principal del Web of Science 
 

 
Funcions 
 
Enllaços a Referències citades i Vegades citat 
 
Un registre bibliogràfic complet de Web of Science té referències citades i un enllaç de 
vegades citat. Al fer clic en l'enllaç Referències citades s'ofereix una llista de les 
obres citades per l'article. L'enllaç Vegades citat mostra el nombre de vegades que 
l'article va ser citat i ofeerix una llista dels articles que ho van citar.  
 
Alerta de cites  
 
Amb un clic, podeu configurar alertes de cites des del registre bibliogràfic complet i 
administrar-les des de la pàgina principal de ISI Web of Knowledge (funció opcional).  
 
Related Records®  
 
Related Records (Registres relacionats) són dos registres que comparteixen almenys 
una referència citada. La recerca de registres relacionats és una manera ràpida i eficaç 
de localitzar investigacions pertinents que no es troben mitjançant la recerca 
tradicional per autor o tema. 
 
KeyWords Plus® 
  
Keywords Plus són paraules clau preses dels títols dels articles citats. Proporcionen 
termes de cerca complementaris per a la recerca de temes.  
 
Anàlisi dels resultats 
  
Utilitzi l'eina “Analyze” (Analitzar) per a veure una anàlisi dels resultats de les cerques 
per autor, any de publicació, categoria temàtica de la revista, institució, idioma, títol 
de la font o país/territori.  
 
Enllaços des dels registres de Web of Science 
 
Articles de text complet  
 
Serveis d'enllaços OpenURL, inclosos SFX, 1Cati i LinkFinderPlus 
Registres en GenBank, la base de dades de seqüències genètiques produïda pel centre 
Nacional per a la Informació sobre la Biotecnologia en la Biblioteca Nacional de 
Medicina  
Fons de la seva institució per mitjà d'un Catàleg d'accés públic en línia (OPAC, segons 
la seva sigla en anglès)  
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Registres dels mateixos documents en altres bases de dades, incloses ISI 
ProceedingsSM, Current Contents Connect®, BIOSIS Previews®, CAB Abstracts® i 
Inspec (es requereix subscripció). 
 

 
Opcions de cerca 
 

Hi ha 4 opcions de cerca a la pàgina principal de la web of Science: “General Search”, 
“Cited Reference Search”, “Structure Search”, and “Advanced Search”. Si sou 
usuaris experimentats podeu obrir també l’històric de cerques d’una sessió anterior, 
utulitzant el  “Open Saved Search option”. 

Cerca general (general Search) 

Utilitzeu aquesta opció de cerca per a termes de matèria, noms d’autor, títols de 
revista i adreçes d’autor. En una o més caselles de cerca introduïu paralules o frases 
conectats per operadors boolenas (AND, OR, NOT, SAME). Si entreu termes en 
múltiples caselles, són automàticament combinats amb l’operador AND.  
 

General Search    

Selected database(s) and timespan:    
Databases=SCI-EXPANDED, SSCI, A&HCI; Timespan=1945-2006 
View our General Search tutorial  
Enter terms or phrases separated by the operators AND, OR, NOT, or SAME, and then 
press SEARCH. 
The search will be added to the search history. [>> View your search history/combine 
sets]  

 
TOPIC:  Enter one or more terms. Searches within article titles, keywords, or 
abstracts. 
Example: neural network* AND ozone (More examples) 

Title only  
AUTHOR:  Enter one or more author names (see author index ). 
Example:O'BRIAN C* OR OBRIAN C* 

 
GROUP AUTHOR:  Enter one or more group names (see group author index ).  
Example:CERN 

 
SOURCE TITLE:  Enter full journal titles (see full source titles list ).  
Example: Cancer* OR Journal of Cancer Research and Clinical Oncology 

 
PUBLICATION YEAR:  Enter a publication year or range.  
Example: 2001 or 1997-1999 

 
ADDRESS:  Enter abbreviated terms from an author's affiliation (use abbreviations 
help).  
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Example: Yale Univ SAME hosp 

 
Restrict search by languages and document types:  

All languages

English

Afrikaans

All document types

Article

Art Exhibit Review  

 
Fig.2 Pàgina de Cerca General 

 
• Tema: Escriviu una sola paraula o frase per a buscar en els títols, els sumaris i 

les paraules clau. Seleccioneu la casella Títol per a limitar els resultats a 
registres els títols dels quals continguin els termes de la cerca.  
Ex: 

-monoclonal antibod* per a buscar els registres que continguin les 
paraules monoclonal antibody o monoclonal antibodies.  
-solar AND wind per a buscar els registres que continguin les paraules 
solar i wind. 
-solar SAME wind per a buscar els registres que continguin les paraules 
solar i wind al títol, a la mateixa oració d'un sumari o a la mateixa frase 
de paraules clau. 
-solar OR wind per a buscar els registres que continguin les paraules 
solar o wind (o ambdues paraules). 
 

• Autor: Escriviu el cognom d'un autor seguit de fins a cinc inicials. És 
recomanable truncar després de la primera inicial. També es pot escriure un 
cognom sense inicials. Pot buscar noms d'autors a l'índex de noms d'autor.  
Ex: 

-Hoffmann E per a buscar Hoffmann E  
-Hoffmann E* per a buscar Hoffmann E, Hoffmann EA, Hoffmann EJ, 
Hoffmann EK, 
etc.  
-Hof$man$ E per a buscar Hofmann E, Hoffman E, Hofmann E, 
Hoffmann E. 
-Van Dijk OR Vandijk para buscar el nom Van Dijk (que pot aparèixer 
com a  Vandijk).  
-Reis M* AND Link J* per a buscar els registres dels articles dels quals 
Reis M i Link J siguin coautors 
 

• Autor col�lectiu: Escriviu el nom d'una institució o organització a la qual 
s’atribueixi l'autoria d'un article. Pot buscar noms d'autors col�lectius en l'índex 
d'autors col�lectius. 
Ex: 

-Obelix Collaboration per buscar els articles de Obelix Collaboration.  
-Sapaldia Team per buscar els articles de Sapaldia Team.  

 
• Títol original: Escrigui el títol complet de la revista. Podeu buscar títols de 

revistes o realitzar una recerca per paraula clau en la llista completa de títols 
originals.  
Ex: 
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-Engineering Plastics para buscar els articles publicats en la revista  
Engineering Plastics.  
-Astrophys* per buscar els títols de revistes que comencin amb 
Astrophys, inclosos Astrophysical Journal, Astrophysical Letters i 
Astrophysics and Space Science. Aquesta recerca no trobarà Journal of 
Astrophysics and Astronomy.  
-Journal of Mathematical Economics OR Mathematical Finance per 
buscar els articles publicats al Journal of Mathematical Economics o en 
Mathematical Finance. 

 
Cerca per referències citades (Cited Reference Search) 
 
Utilitzeu aquesta opció per trobar referències a articles que han estat citats. 
Una cerca per referències citades és un procés de dos passos. En el primer pas, 
s'introdueix l'autor o els autors citats, l'obra o les obres citades i l'any o els anys citats 
a buscar a l'índex de referències citades. En el segon pas, se seleccionen referències 
de l'índex i es fa clic a Finalitzar cerca per a buscar els registres dels articles que 
citen les referències seleccionades. 
 
Caselles de cerca: 
 

• Autor citat: Escriviu el cognom del primer autor llistat de la publicació citada. A 
continuació del cognom, deixeu un espai i escriviu fins a tres inicials. És 
recomanable truncar després de la primera inicial. Si la cita es refereix a un 
article d'una revista que també és un article original a Web of Science publicat 
durant el període de temps cobert per la subscripció de la URV, pot realitzar la 
recerca amb el nom de qualsevol dels seus autors. Aquests autors secundaris 
citats estaran precedits per una el�lipsi (...) als resultats de la cerca per 
referències citades.  
Podeu buscar els noms dels autors citats en l'índex d'autors citats.  

 
Ex:Crawford D* per buscar les referències que continguin el nom Crawford D 
com a autor citat.  

 
• Obra citada: Escriviu abreviatures dels títols de les revistes. Si es tracta d'un 

llibre, escriviu la primera paraula o paraules significatives del títol. Si es tracta 
d'una patent, escriviu el número de patent sense el codi de país. Podeu buscar 
abreviatures d'obres citades a l'índex d'obres citades.  

 
Ex:J Biol Chem per a buscar les referències en les quals Journal of Biological 
Chemistry sigui l'obra citada 

 

• Any citat: Escriviu un any de quatre dígits. Utilitzeu l'operador OR o un guió per 
a indicar un interval d'anys. Intenteu fer la cerca per referències citades sense 
especificar anys citats. Si obteniu massa referències, torneu a la pàgina de 
cerca i especifiqueu els anys citats. 

Ex:1998 per a buscar les referències a obres publicades en 1998. 

El  “Cited Reference Index” (pàgina de resultats de la pàgina de cerca principal) 
mostra les referències citades que contenen la informació que hem entrat a la pàgina 
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“Cited reference search”. Cada referència llistada a la pàgina ha estat citada com a 
mínim per un article indexat al Web of Science. 

Les referències citades estan ordenades alfabèticament per autor citat. Les referències 
que continguin el mateix autor estan ordenades alfabèticament per treball citat.I les 
referències amb el mateix autor i treball estan ordenades cronològicament per any 
citat.  

 

Fig.3. Exemple de “Cited Reference Idex” per la cerca d’autor citat Crawford, C* 

Podeu seleccionar les referències per un d’aquests mètodes:  

• Seleccionant la casella de l’esquerra de les referències escollides.  

• Clicant Select Page per seleccionar totes les referències de la pàgina  

• Clicant Select All  per seleccionar totes les referències trobades en la cerca, 
d’un màxim de 500. 

Per veure els articles que citen les referències seleccionades, cliqueu “Finish Search”. 
Cadascun d’aquests articles que recupereu contindràn com a mínim una de les 
referències que heu seleccionat. 

El número que apareix en “Times Cited” indica els cops que la referencia ha estat 
citada en tots els anys coberts de la Web of Science, malgrat quins anys hagueu 
cercat. Penseu la diferència que hi ha entre els articles font i els articles citats.  

Els articles font provenen de revistes que estan indexades a Web of Science, cada 
article font té un registre complet en la base de dades. Les referències citades en 
aquests articles que poden ser expandides i tenen un “View record link” son alhora 
també articles font. 

Cerca per estructures (Structure search) 

Aquest tipus de cerca és per les bases de dades de química (Index Chemicus and 
Current Chemical Reactions) per tant no entrarem a explicar-la. És necessari tenir 
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instal.lat un programa de dibuix d’estructures, us el podeu baixar gratuïtament de Web 
of Science. 

Cerca avançada (Advanced search) 

La cerca avançada és per als usuaris amb experiència que desitgin desenvolupar 
consultes de cerca complexes. Escriviu abans dels termes de cerca fitxes de camp de 
dos caràcters. Combineu els termes amb operadors booleans. Utilitzeu parèntesis per a 
especificar l'ordre de les operacions lògiques. També podeu utilitzar els números de 
conjunt per a fer referència a recerques executades anteriorment. 

Ex: 

• TS=Galileu AND SOTA=(Isis OR Science in Context) per a trobar els registres 
dels articles sobre Galileu publicats en Isis o en Science in Context.  

• AU=Awada T* AND AD=Lincoln para trobar els registres en els quals Awanda T 
sigui un nom d'autor i Lincoln sigui un terme d'una adreça.  

• #3 AND #4 per a crear un conjunt que es compongui dels registres comuns als 
conjunts 3 i 4. 

Sigles del camps: 

TS= Tema 

TI= Títol (títol de l’article) 

AU= Autor 

GP= Autor col.lectiu 

SO= Font (títol de la revista) 

AD= Direcció 

OG= Organització 

SG= Suborganització 

SA= Direcció física 

CI= Ciutat 

PS= Província/Estat 

CU= País 

ZP= Codi postal 

 

Historial de cerca 

Totes les cerques executades durant la sessió en curs es mostren en la taula de 
l'historial de cerca. Des de la taula d'historial de cerca es poden guardar historials, 
obrir historials guardats anteriorment, combinar conjunts i eliminar conjunts.  

La taula d'historial de recerca també està disponible en la pàgina Cerca avançada. 

 

Resultats 

Els resultats de les cerques es poden ordenar mitjançant qualsevol de les següents 
opcions: 
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• Data més recent. Els registres s'ordenen per data, començant pel més recent.  

• Pertinença. La pertinença està definida per la freqüència d'aparició dels termes 
de recerca. Els registres més pertinents apareixen al principi de la llista.  

• Vegades citat. Els registres s'ordenen en ordre decreixent, començant pel més 
citat. 

• Primer autor. Els registres s'ordenen per ordre alfabètic, segons el nom del 
primer autor llistat.  

• Títol de la font. Els registres s'ordenen per ordre alfabètic, segons el títol de la 
revista 

 

Fig.4. Pàgina de resultats de la cerca per autor O’Brian 

Per a imprimir, guardar, exportar o enviar per correu electrònic registres 
marcats, o per a demanar el text complet, feu clic en el botó “Add to marked List” de 
la barra d'eines. 

Després,clicant el botó  situat en la barra d’eines superior anireu a la pàgina 
Registres marcats,  heu de seguir els passos següents:  

1. Netejeu la casella al costat dels registres que no desitgeu incloure en els resultats. 

2. Seleccioneu una opció d'ordre. 

3. Seleccioneu els camps que desitgeu incloure en els resultats.  

4. Seleccioneu l'opció de resultats apropiada 
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Donar format per a imprimir: Feu clic en aquest botó per a mostrar els registres 
formatats en l'explorador. Utilitzi l'opció Print (Imprimir) de l'explorador per a 
imprimir-los. 

Guardar en un  arxiu: Seleccioneu un format de resultats. Després feu clic en aquest 
botó per a guardar els registres en un format compatible amb programari per a gestió 
bibliogràfica o amb altra aplicació, com una full de càlcul. 

Exportar a programari de gestió de referències: Feu clic en aquest botó per a 
exportar els registres directament a EndNote, ProCite o Reference Manager. 

Demanar text complet: Feu clic en aquest botó per a generar una comanda d'articles 
de text complet.  

Correu electrònic: Escriviu una adreça de correu electrònic per al destinatari. De 
forma opcional, podeu escriure una adreça de correu electrònic de resposta i una nota 
que vagi adjunta als registres. Després cliqueu el botó per a enviar el correu electrònic 


