
www.peretarres.url.edu
Discovery: manual d’ús



Discovery és una eina de cerca unificada que permet, en una sola consulta, 
l’accés als diferents recursos electrònics que us ofereix la Biblioteca: catàleg, 
bases de dades, revistes electròniques, articles de revista, etc.

ACCÉS 

L’accés a Discovery es realitza a partir de la pàgina web de la biblioteca o de l’e-
campus de la Facultat.
Si es vol accedir des de fora de la Facultat caldrà identificar-se amb el nom 
d’usuari i la contrasenya de la FETS. 

Què és Discovery?
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La cerca bàsica és la opció que ens apareix per defecte en la pàgina d’inici de 
Discovery. A partir d’aquesta opció podem fer la cerca per paraula clau, per títol o 
per autor.

Alerta!: el nombre de resultats i la seva pertinença dependrà del’idioma utilitzat 
en els termes de cerca, ja que els resultats s’obtenen de diferents recursos: 
catàlegs, bases de dades, revistes electròniques, llibres electrònics, etc., escrits 
en diferents idiomes.

Opcions de cerca. La cerca bàsica
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La cerca avançada permet fer cerques més concretes. Podem combinar 
diferents termes de cerca: títol, autor, matèria, paraules clau, etc. mitjançant els 
operadors booleansAND, OR i NOT. 

També podem, abans de llençar la cerca, usar diferents limitadors: data de 
publicació, idioma, ubicació, només documents a text complet, només 
documents disponibles a la nostra col·lecció(catàleg més recursos subscrits 
diferent de solo catalogo), etc. que ens ajuden a acotar els resultats de la nostra 
cerca.
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Presentació dels resultats
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Visualització breu dels registres recuperats
La pàgina de presentació dels resultats s’estructura en tres apartats diferents:

1.- En la columna de l’esquerra apareixen una sèrie de filtres que ens 
permeten depurar els resultats obtinguts .



Presentació dels resultats
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2.- En la columna central ens apareix el llistat amb els resultats de la 
cerca. 



Presentació dels resultats
FUNDACIÓ PERE TARRÉS                                 FACULTAT D’EDUCACIÓ I TREBALL SOCIAL

3.- En la columna de la dreta de la pantalla de visualització de resultats se’ns 
mostren diferents “widgets”: APA PsycNET, Mendeley, Dialnet i Google 
acadèmic, que ens ajuden a ampliar la nostra cerca a d’altres recursos 
electrònics externs. 



Presentació dels resultats
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Visualització completa dels registres recuperats

Per obtenir una visualització completa dels registres cal clicar sobre el títol que 
ens interessi i accedim a la descripció detallada del registre. En la columna de 
la dreta ens apareixen diferents eines per guardar, enviar, exportar, citar o 
compartir el registre bibliogràfic.



Widgets
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Widgets

Són recursos electrònics que ens permeten obtenir indicadors de 
qualitat per avaluar les publicacions periòdiques.  En visualitzem dos:

- JournalCitation Reports (JCR): publicació que avalua, mitjançant 
diferents indicadors de qualitat, l’impacte i la rellevància de les principals 
revistes científiques. 
- ScimagoJournalRank (SJR): portal que inclou informació sobre 
indicadors científics de revistes i que estableix un rànquing per a les 
publicacions periòdiques basat en l’aplicació de l’algorisme PageRank
usat per Google. 



Widgets
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Carpeta personal
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Discovery permet guardar en una carpeta personal els documents recuperats 
que més ens interessin per després poder-los imprimir, guardar o exportar. Per 
fer-ho només hem de seleccionar els documents clicant sobre la icona de la 
carpeta.



Carperta personal
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Des de l’opció “Compartir”també podem guardar els resultats pàgina per pàgina 
(1-50 resultats); desar l’estratègia de cerca; crear diferents alertes; o compartir 
les teves cerques (a partir d’un enllaç permanent)en les principals xarxes 
socials. 



My Ebscohost
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Des de l“Espai personal” podem guardar cerques, organitzar les referències 
recuperades en carpetes, compartir carpetes, crear alertes, personalitzar la 
plataforma, etc.   
Per crear el teu espai personal (Iniciar sessió) és necessari registrar-se i crear 
un compte. En el cas que estiguis donat d’alta aEbscoHost, en d’altres bases 
de dades de la plataforma (Eric, Medline, etc.) aleshores no és necessari 
tornar-se a registrar. 



My Ebscohost
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Com crear un espai personal a una base de dades Ebsco, des de Discovery:



My Ebscohost
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Des d’ “iniciar sessió”, tindrem dues opcions.

1) Si ja tenim un compte, ens loguem i ja tindrem disponibles en tot moment les 
nostres preferències, els documents que tinguem guardats, les carpetes, etc.



My Ebscohost
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Des d’ “iniciar sessió”, tindrem dues opcions.

2) Si no tenim cap espai personal de qualsevol de les altres bases de dades
Ebsco, el que hem de fer és crear un compte i un cop creat, podrem definir al 
nostre gust com volem guardar la informació, crear subcarpetes, crear alertes, 
etc, que se’ns aniran acutalitzant sempre que utilitzem qualsevol base de dades
d’Ebsco.



My Ebscohost
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Si és el primer cop, us recomanem que com a correu electrònic poseu el que 
teniu al webmail, és a dir: xxxxx@peretarres.url.edu i necessiteu una 
contrassenya forta, si no no us deixarà crear el compte.
Un cop creat el compte, tindreu les següents possibilitats:

mailto:xxxxx@peretarres.url.edu�
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