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GUIA D’AJUDA 
DE 

ISOC-CIÈNCIES SOCIALS I HUMANITATS 
 

Aquesta base de dades forma part de les bases de dades del CSIC, que contenen 
referències d'articles de publicacions periòdiques especialitzades editades a 
Espanya i dels fons (llibres i revistes) de les biblioteques del CSIC. 

En concret ISOC és una base de dades bibliogràfica que recull i analitza més de 
1.600 revistes espanyoles relatives a les Ciències Socials i Humanitats de 1971. 
Dividida en bases de dades secundàries per àrees temàtiques tals com Economia, 
Sociologia i Ciència Política; Ciència i Documentació Científica; Ciències Jurídiques; 
Psicologia i Ciències de l'Educació; etc 

Accés: Des de la pàgina web de la biblioteca de la URV →bases de dades→ISOC-
CSIC.  

URL: 
http://bddoc.csic.es:8085/isoc.do;jsessionid=C7E82A190FFE9EC76A79EC0F3DB82
EE1 

Tipus de cerca i visualització dels resultats 

La base de dades ISOC es pot consultar completa o per  àrees tematiques d’interès. 
Aquestes són: 

 
 

Existeixen quatre formularis de cerca:  
 

1. Cerca simple: És el formulari que apareix per defecte quan s'accedeix a 
una base de dades. S'ha dissenyat per a poder realitzar recerques senzilles 
de forma fàcil. Per a la consulta, n'hi ha prou amb teclejar els termes de 
recerca o paraules clau sense necessitat de triar opcions ni operadors.  
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2. Cerca per camps: Permet realitzar de forma assistida recerques més 
precises, limitades a camps concrets o combinant diversos camps.  

3. Cerca per índexs: Aquest formulari permet visualitzar els índexs 
corresponents als camps i buscar directament sobre ells. És útil per a 
conèixer el vocabulari i fer una recerca precisa. 

4. Cerca per comandaments: És el formulari que permet realitzar consultes 
més complexes. Es poden combinar tot tipus d'operadors. Requereix un 
coneixement previ de la sintaxi pròpia del programa Basis Plus. Aquesta 
opció no està disponible per als directoris de revistes 

Cerca simple 

A la pàgina d'Inici, apareix seleccionada per defecte la base de dades ISOC, sobre 
la qual es buscarà el terme o termes que teclegeu en el recuadre de text. Es pot 
triar en el seu lloc una altra base de dades, o bé dintre de ISOC es pot limitar la 
recerca a cadascuna de les disciplines concretes que conformen subconjunts 
d'aquest recurs documental. Les sub-bases d’ISOC s'enumeren en una vinyeta 
desplegable. 

En els directoris de revistes, la recerca es realitza sobre el camp Títol de revista. En 
aquest mateix formulari, es pot limitar la consulta, segons el seu estat, revistes 
vigents (vives) o no (mortes). 

Si selecciona l'opció de recerca a Totes, el sistema mostrarà el nombre total de 
resultats d'aquesta cerca en cadascuna de les bases de dades. Clicant a VEURE, es 
podrà accedir als resultats de la base de dades que desitgi. 

Cerca per camps 

Aquest formulari, permet realitzar una recerca limitada a diferents camps. L'usuari 
ha d'introduir els termes que desitja buscar en els camps seleccionats. Existeix la 
possibilitat de definir diferents estratègies de recerca utilitzant operadors lògics, és 
a dir, combinant els diferents termes que es teclegin mitjançant la seva intersecció 
(I), suma (O) o resta (NO). 

 

A les bases de dades bibliogràfiques, la recerca es realitza per defecte en Camps 
bàsics, això significa buscar indistintament en els camps Títol, Resum, Descriptors, 
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Identificadors i Topònims. L'usuari pot limitar la recerca a camps individuals. Per a 
això pot seleccionar els següents camps a les bases de dades bibliogràfiques: 

a) Camps relacionats amb l'autoria dels documents: 

• Autors dels documents: Es reflecteixen tots els autors de cada document. 
• Lloc de treball: afiliació institucional dels autors que figura en els 

documents.  

b) Camps de descripció formal del document:  

• Títols dels documents: Inclou títol original i traduït.  
• Revista: títol de la revista que publica l'article. 
• Sèrie: títol d'altres publicacions seriades o col�leccions. 
• Congrés reunió científica (congrés, jornada, simposi,...) en la qual el 

document es va presentar com ponència o comunicació.  
• Títol obra col�lectiva: títol de la monografia en la qual s'inclou el document 

com article o capítol. 
• Editor: ciutat i editorial, per a monografies i compilacions. 
• ISBN: codi internacional que identifica de forma unívoca cada llibre.  
• ISSN: codi internacional que identifica de forma unívoca cada publicació 

periòdica. Llengua: idioma en el qual es va publicar el document.  
• Tipus de document: article de revista, actes de congrés.  Manera de 

document: ponència, nota,...  

c) Camps que descriuen el contingut dels documents:  

• Descriptors: paraules clau que expressen conceptes continguts en el 
document. Identificadors: noms propis (persones, organismes,...) tractats 
com tema en els documents.  

• Topònims: noms geogràfics tractats com a tema en els documents.  
• Jurisprudència citada en el document (solament en la base ISOC). Legislació 

citada en el document (solament en la base ISOC).  
• Resum d'autor. En els directoris de revistes es poden seleccionar els 

següents camps: Títol de revista… 
• ISSN: codi internacional que identifica de forma unívoca cada publicació 

periòdica.  
• Classificació de la UNESCO.  
• Editor: organisme que publica la revista. 
• Ciutat on s'edita. 

 

Limitar les cerques 

Les "caixes de text" que apareixen a la pantalla de cerca en les bases de dades 
bibliogràfiques : 

• Classificació, 
• Any de publicació, 
• Segles  
• Període històric  
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Estan dissenyades bé per a buscar per epígrafs temàtics amplis, o bé per precisar 
millor les estratègies de recerca. En els directoris de revista es pot limitar per Àrea 
temàtica, per Classificació i per Categoria.  

Cadascuna d'aquestes opcions de cerca apareixeran depenent de si estan activades 
en la base de dades en la qual ens trobem. 

A l’ISOC, s'apliquen taules de classificació elaborades pel CINDOC. 

• Any de publicació: Permet limitar els documents segons la seva data de 
publicació. Així, en recerques en les quals s'obté un nombre molt elevat de 
documents, es poden seleccionar aquells publicats en l'últim any o en un 
interval d'anys.  

• Segles i Període històric: A la base de dades ISOC, es pot limitar la recerca 
als segles o anys com àmbit cronològic tractat en els documents.  

• Categoria: En el directori de revistes ISOC s'ha aplicat un procés de 
categorització de les revistes.  

Cerca per índex 

Aquesta opció permet visualitzar els índexs (per paraules o frase) corresponents a 
cada camp, i buscar directament per ells. És útil per a conèixer el vocabulari de 
recerca i millorar la precisió. La metodologia d'ús d'aquesta pantalla és:  

• Seleccioneu un índex (per defecte presenta el camp Revista). 
• Introduiu el terme del qual es desitgi visualitzar l'índex, en la casella 

"començant des de". Si no s'introdueix cap terme, l'índex es visualitza al 
complet des del seu inici. 

• Punxeu "Veure índex".  
• Seleccioneu els termes. Si només desitgeu un, n'hi ha prou amb punxar 

sobre el seu text per a llançar la recerca. Si es desitgen varis, heu de marcar 
el quadre esquerre per acumular-los posteriorment. 

• Per acumular diversos termes, useu l'opció que figura al final de la taula, 
"Combinar termes marcats amb" i seleccioneu un operador booleà (And, Or, 
Not). 

 

Cerca per índex 
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Existeixen dos tipus d'índexs:  

• per paraules  
• per frase  

L'índex per paraules és una llista de paraules significatives (unitermes) que es 
troben en un camp determinat. Exemple: Autors: trobarem a l'índex entrades 
independents per a Fuentes i per a Moreno en els seus respectius llocs per ordre 
alfabètic.  

L'índex per frase és una llista d'entrades presents en un camp en la seva forma 
completa. Tenen índexs per frase els camps Autors, Classificació-text, Descriptors, 
Identificadors, Lloc de treball, Revista i Topònims.  

Exemple: Autors (frase): trobarem les entrades: Moreno Fuentes, Francisca, 
Moreno Fuentes, Francisco Javier i Moreno Fuentes, Rodrigo. 

Cerca per comandaments 

Podeu utilitzar aquesta modalitat si desitjeu realitzar cerques més complexes ja que 
aquest formulari permet personalitzar més la seva estratègia. Per a això, heu de 
conèixer la sintaxi del comandament FIND del programa Basis Plus i les etiquetes 
dels índexs associats a cada camp. 

Resultats de la cerca 
 
Una vegada realitzada una recerca, es mostren els registres obtinguts. A la 
capçalera, s'informa del nombre total de documents recuperats. Per defecte, es 
presenten de 20 en 20.  
Per veure un registre únic de forma completa a la pantalla, heu de punxar sobre el 
títol subratllat. 
Mitjançant el Menú “Mostrar” (dins de la finestra de resultats), es pot personalitzar 
el nombre de registres per pàgina, el criteri d'ordenació o el format de visualització. 
També permet aplicar un filtre per a seleccionar solament els documents amb 
enllaç al text complet. S’ha de clicar al botó “Aplicar” perquè tinguin efecte les 
opcions seleccionades 
 

 
Pàgina de resultats 
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Opcions:  
 

• Registres per pàgina: Es poden seleccionar els valors 5, 10, 15, 20 o 50.  
• Criteris d'ordenació: A les bases de dades bibliogràfiques, els registres 

apareixen ordenats per any de publicació (valor per defecte). Es pot 
personalitzar el criteri d'ordenació també pels camps: Autors, Revista, 
Llengua i Lloc de treball (afiliació institucional dels autors). En els directoris 
de revistes, es poden ordenar els registres per: títol de revista, any 
començament-final o per ISSN. Qualsevol d'ells pot visualitzar-se de forma 
ascendent (1975,1976,1977,..., A,B,C,...) o descendent (2005,2004,2003,... 
Z,I,X,...).  

• Format de sortida: Per defecte, es visualitzen en format breu. En el seu lloc, 
podeu seleccionar la visualització en format complet. En les bases de dades 
bibliogràfiques, en el format breu es mostra de cada registre el títol, autor, 
any de publicació i publicació font. En els directoris de revistes, es 
visualitzen: Títol de la revista, anys de començament-final i el ISSN. 

• Filtre: Permet limitar la cerca que s'està visualitzant. En les bases de dades 
bibliogràfiques, es pot aplicar el filtre per a seleccionar només els registres 
amb enllaç al text complet dels documents. En els directoris de revistes, es 
pot limitar la cerca a les publicacions vives. Quan es punxa sobre el títol 
d'un registre, es visualitza aquest de forma individualitzada en format 
complet. 

• PermaLink: Permet obtenir una URL permanent i unívoca per a aquest 
registre, per a facilitar l'enllaç o la cita externa d'un registre de la base de 
dades amb un format més net i clar.  

• Hipertext per a nova recerca: En les bases de dades bibliogràfiques, es pot 
punxar sobre els camps Autors, Descriptors, Identificadors i Topònims, a fi 
de llançar una nova consulta. Si es punxa sobre el camp Revista, la cerca es 
realitza sobre el corresponent directori de revistes. 

 
Selecció dels resultats 
 
A la finestra de visualització dels resultats, es poden marcar aquells que siguin 
d'interès per a l'usuari. Per a això, cliqueu sobre el quadre situat a l'esquerra del 
registre. Els registres seleccionats queden ressaltats sobre fons gris. Es pot desfer 
aquesta operació tornant a clicar sobre el quadre.  
Per a facilitar l'operació de selecció, s'oferix en la capçalera les opcions: Seleccionar 
Tots, Cap.  
Mitjançant aquests enllaços, podeu marcar o desmarcar tots els registres que es 
visualitzen en la pantalla. 
 
Descarregar els resultats 

Per a obrir aquest menú, cliqueu sobre el botó “Descarregar resultats” situat en 
la capçalera a l'esquerra de la finestra de “Resultats”. S'ha dissenyat perquè l'usuari 
pugui generar un fitxer de sortida amb els registres recuperats triant els camps que 
desitja veure i el format. 

Historial de cerca 

A través d'aquesta opció, es pot visualitzar totes les cerques realitzades per l'usuari 
durant la sessió de treball, fins a un límit de 20 . És possible seleccionar o marcar 
diversos conjunts i combinar-los per a llançar una nova recerca. AL final de la llista 
es presenta un quadre per a acumular les cerques marcades i combinar-les amb un 
operador (And, Or) 


