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1. ELIXIR O TEMA DO TRABALLO 

Algúns proxectos son específicos, mentres que outros son máis libres. Os temas específicos 
poden ser asignados polo profesorado, en tal caso a selección será limitada. Se o tema é 
específico asegúrate de que entendas o tema e de que sabes o que necesitas facer. 

Se o tema é libre ten coidado de non escoller un que sexa demasiado amplo (exemplo: a 
ecoloxía) ou demasiado restrinxido (exemplo: os  efectos das verteduras contaminantes no río 
Miño na primavera dos anos impares). 

Para introducirte no tema podes ler sobre el en obras de referencia especializadas que 
atoparas na túa Biblioteca (enciclopedias, dicionarios, manuais, guías, ...) e tamén tes a opción 
de consultar a páxina web da Biblioteca da UDC que conta cunha selección de recursos xerais e 
por materias. 

Calquera que sexa o tema que elixas, asegúrate de que sexa: interesante para ti, aceptable 
para o profesor e manexable dentro dos termos da tarefa encomendada. 

 

2. CUESTIÓNS QUE HAI QUE TER EN CONTA ANTES DA BUSCA DOCUMENTAL 
 

- Non existe unha metodoloxía de busca ideal. O seu continuo uso é a mellor 
aprendizaxe. 

- Responde sempre a unha necesidade de información previa. 
- Esa necesidade pode ser para realizar unha investigación para un traballo de clase, 

tese, a elaboración dun artigo, etc. 

Antes de comezar coa busca propiamente dita, haberá que establecer un método xeral para 
perfilar con precisión que é o que se está a buscar e cal pode ser o punto de partida, para isto 
teremos que: 

- Definir os obxectivos e a utilización da busca. 
- Concretar o que se sabe sobre o tema, así evitaremos duplicar información xa 

coñecida. 
- Destacar os aspectos nos que se está particularmente interesado e aqueles outros que 

deban ser excluídos. 
- Sinalar calquera relación do tema con outros campos científicos. Ás veces é necesario 

abranguer un horizonte de investigación máis amplo que o delimitado inicialmente e 
hai que estender a busca a campos conexos. 

A continuación definiremos criterios de busca como os seguintes: 

- O período de tempo que debe cubrir: actual ou retrospectivo. 
- As linguas nas que interesa recuperar a información. 
- O tipo de documentos desexados: monografías, artigos, teses, patentes, etc. 

http://www.udc.es/biblioteca/recursos_informacion/outros_recursos/index.html
http://www.udc.es/biblioteca/recursos_informacion/outros_recursos/index.html
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Unha vez teñamos os criterios de busca, desenvolveremos a busca como tal, para o que é 
imprescindible formular unha estratexia axeitada que siga os seguintes pasos: 

- Definir nunha ou varias frases curtas o tema do traballo. 
- Buscar todos os conceptos chave contidos nesta ou nestas frases; traducilos ao inglés. 

Hai que ter en conta sinónimos, variantes ortográficas, termos relacionados, pluráis, … 
(se a revisión dos rexistros obtidos, ao final do proceso, non é satisfactoria, polo 
número de resultados ou porque non se axustan ao tema de interese, haberá que 
volver retocar este paso). 

- Elixir o instrumento de busca. Esta elección haberá que facela en función dos 
instrumentos que existen, dos que posúen ou aos que se pode ter acceso desde as 
bibliotecas da UDC. 

A busca en internet 

No universo internet podemos distinguir tres espazos básicos: 

1. Internet global: rede de información libre e gratuíta accesible mediante a 
interconexión de ordenadores. 

2. Internet invisible: información dispoñible en internet, pero que só é accesible a 
través de páxinas xeradas dinamicamente tras realizar unha consulta nunha base 
de datos. É inaccesible mediante os procesos habituais de recuperación da 
información que realizan buscadores, directorios e axentes de busca. 

3. Internet escuro: os servidores ou hosts son totalmente inaccesibles desde o noso 
ordenador, basicamente porque se refiren a zonas restrinxidas con fins de 
seguridade nacional e militar. 

Imos centrarnos aquí nas ferramentas de busca do internet global e do internet invisible. As 
máis habituais do internet global son os directorios, os motores de busca e os 
metabuscadores. As do internet invisible son as bases de datos. 

 

3. A BUSCA EN BASES DE DATOS 

Onde as buscas darán mellores resultados e onde estes estarán máis de acordo cos intereses 
da investigación vai ser nas bases de datos documentais. 

A) Metodoloxía de busca en bases de datos 

Unha vez delimitados a busca e os criterios e cobertura desta, haberá que elixir a base de 
datos que se vai empregar. Para isto podemos usar a listaxe alfabética de bases de datos da 
Biblioteca da UDC, na que tamén podemos  ver as bases por materia. 

Aínda que as interfaces de busca cambian dunhas bases de datos a outras, os procedementos 
básicos e as prestacións son moi similares, co que coñecendo estes, estase en disposición de 
manexar calquera sistema indistintamente; só hai que ter claro que se pode agardar de cada 
un deles. 

http://www.udc.es/biblioteca/recursos_informacion/bases_de_datos/index.html
http://www.udc.es/biblioteca/recursos_informacion/bases_de_datos/index.html
http://www.udc.es/biblioteca/recursos_informacion/bases_de_datos/bbdd_materias.html
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Unha vez elixida a base de datos, haberá que traducir os termos seleccionados por nós ao 
linguaxe documental utilizado por aquela. Case todas as bases  contan cunha ferramenta que 
constitúe un apoio fundamental neste paso, o tesauro. Nel recóllense os “descritores”, que 
son os termos a partir dos que podemos desenvolver buscas nesa base de datos. Estes termos 
están controlados documentalmente (exentos de polisemias e sinonimias) e relacionados 
entre eles. Polo tanto a consulta ao tesauro dunha base de datos proporciónanos información 
sobre os termos que podemos empregar e sobre outros termos relacionados cos elixidos por 
nós. Isto último permitiranos contar cunha variedade de palabras máis ou menos extensa 
segundo as nosas necesidades. 

Identificados os termos no tesauro, interrógase directamente o sistema con cada unha das 
palabras significativas que seleccionamos. A resposta do sistema é sempre un número, que 
indica a cantidade de documentos existentes na base. 

Pódense empregar truncamentos ou comodíns para recuperar variacións nos termos de 
busca. Existen varios tipos de truncamento: ?, ¿, * : 

- De sufixo ou truncamento á dereita: biblio? (recuperaría bibliografía, biblioloxía, ...) 
- De prefixo ou truncamento á esquerda: ¿bibliografía (recuperaría tipobibliografía, 

biobibliografía, topobibliografía, ...) 
- De infixo ou truncado simultáneo: ¿biblio? (recuperaría todas as anteriores) 

O símbolo de truncamento (*) cambia unha cadea de cero ou máis caracteres. Publ*, 
recuperaría publishers, publishing, publish, etc. 

O símbolo do comodín (?) substitúe un caracter ou ningún. M?cdonald recupera mcdonald e 
macdonald. 

Ademais, poden empregarse as parénteses para evitar ambigüidades nas consultas complexas: 
Publishing and (electronic or digital) 

Unha vez obtidos os conxuntos documentais correspondentes aos distintos termos, efectúase 
a ecuación de busca, que consiste en relacionar os distintos termos cos operadores lóxicos ou 
booleanos, que son: OU (OR), E (AND), NON (NOT). 

OR emprégase cando hai que combinar sinónimos ou termos con significados parecidos nunha 
busca. Utilízase para ampliar os resultados da busca. 

AND recupera os rexistros que conteñen todos os termos que se introduzan na busca, polo 
tanto restrinxe o número de resultados. Este é o operador que utilizan por defecto as bases de 
datos e os buscadores na web, é dicir, que se non pos nada entre os termos dunha estratexia 
de busca entenderase que hai un AND. 

Usamos NOT para excluír termos dunha busca. 
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Unha vez combinados os conxuntos, visualízanse os datos obtidos. Se se produce silencio 
informativo, é dicir, se os datos obtidos son escasos, haberá que modificar a estratexia. 
Buscaranse máis sinónimos ou efectuaranse menos interseccións. Se ocorre o contrario, e o 
que se produce é ruído informativo, haberá que concretar aínda máis a busca: ben eliminando 
descritores ou efectuando máis interseccións. 

As buscas por frases tamén son moi empregadas nas bases de datos, para isto hai que poñer 
comiñas (“ “) ao principio e ao final da frase, con coidado de non equivocarse, porque un 
pequeno erro tipográfico impediranos atopar o que buscamos. 

Ter en conta que as bases de datos están estruturadas en campos (autor, título, resumo, ...), o 
que resulta moi aproveitable para orientar as buscas. Normalmente, a busca en campos 
realízase a través de menús despregables nos que só hai que elixir a opción desexada. 

Se a utilización destas técnicas de procura non foron suficientes para obter un número 
manexable de resultados, sempre podemos botar man dos límites ou filtros, estes varían 
segundo a base de datos que se estea manexando, pero os máis comúns son a data de 
publicación, o tipo de documento ou a área temática. 

B) ¿Que base de datos escoller? 

Por desgraza non existe unha única base de datos que responda todas as preguntas, por iso, 
aínda que todas elas comparten uns trazos comúns, diferéncianse no tamaño, accesibilidade, 
lingua, contidos e interface de busca. Por iso hai que utilizar o máximo número de bases 
posible. 

As bases de datos contratadas pola UDC son accesibles só a través da páxina web da Biblioteca 
Universitaria. Se accedemos desde fóra da UDC hai que autenticarse como membro da 
comunidade universitaria en https://servizos.udc.es 

As principais bases de datos en inglés son: 

- Scopus (acceso a través da páxina da Biblioteca da UDC) 

https://servizos.udc.es/
http://www.udc.es/biblioteca/recursos_informacion/bases_de_datos/scopus.html
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Base de datos multidisciplinar, producida por Elsevier. Os seus títulos inclúen publicacións de 
todo o mundo. 

Destaca pola súa potente interface de busca, pero sobre todo, pola súa capacidade para 
realizar análises da produción científica de autores, organismos e revistas. 

Cada rexistro de Scopus proporciona unha enorme cantidade de información que inclúe o 
resumo, as palabras clave, e tamén unha ligazón directa a cada unha das citas do artigo. 

- Web of Science (acceso a través da páxina da Biblioteca da UDC) 

Clarivate Analytics é a empresa que se encarga desta plataforma de busca, que integra un 
compendio de bases de datos de ciencias, ciencias sociais e humanidades, agrupadas baixo a 
denominación Web of Science, ademais de ofrecer acceso tamén a Medline, a base de datos 
máis importante en biomedicina. 

Unha das ferramentas máis destacables é o Journal Citation Reports (JCR), que asigna un índice 
de impacto ás revistas presentes no WoS segundo o número de citas recibidas. Na actualidade, 
o factor de impacto é a medida que se emprega para xustificar a produción científica en 
moitos ámbitos de investigación. 

Outras aplicacións interesantes que ofrece o WoS son o xestor de referencias bibliográficas 
EndNote e a ferramenta ResearcherID, para recoñecer a identidade profesional dos 
investigadores. 

As bases de datos en español máis importantes son: 

- Dialnet (gratuíta) 

Proxecto cooperativo no que participan bibliotecas universitarias de todo o país (incluída a 
UDC) descargando datos bibliográficos de revistas, libros, teses de doutoramento, etc. 

- CSIC (acceso a través da páxina da Biblioteca da UDC) 

O Consello Superior de Investigacións Científicas é o organismo responsable das bases de 
datos que recollen a produción científica española desde os anos 70. Trátase das bases de 
datos IME (biomedicina), ISOC (ciencias sociais e humanidades), e o ICYT (ciencia e tecnoloxía). 

Aínda que pode consultarse de forma gratuíta a través da web, o acceso ao contido completo 
dos rexistros realízase a través da páxina web da Biblioteca da UDC. 

 

4. BUSCAS NO INTERNET GLOBAL 
 

Cando se decide buscar na web, a primeira inclinación é por un buscador, fundamentalmente 
Google. Aínda que é unha das mellores ferramentas de busca existentes, é importante 
contrastar os seus resultados con outros. Para isto acudimos aos metabuscadores. 

http://www.udc.es/biblioteca/recursos_informacion/bases_de_datos/nova_wos.html
http://dialnet.unirioja.es/
http://www.udc.es/biblioteca/recursos_informacion/bases_de_datos/csic.html
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A) Os metabuscadores 

Ferramentas que posibilitan realizar de forma simultánea a busca en diferentes motores. 
Nalgúns casos, ademais, categorizan os resultados da busca e sitúan en primeiro lugar  aqueles 
que figuran en máis buscadores e que están mellor situados na relación, co que orientan ao 
usuario sobre a súa calidade. 

Entre os máis interesantes atopamos Metacrawler, Ixquick, Dogpile o EntireWeb. O 
investigador debe explorar as súas prestacións para quedarse co que mellor responda ás súas 
necesidades, e saber que un metabuscador representa unha boa opción para realizar buscas 
sinxelas ao comezo de calquera investigación. 

B) Os buscadores: particularidades e posibilidades de busca de Google 

Para realizar unha consulta en Google, simplemente hai que escribir no cadro de busca, 
algunhas palabras clave do tema que interesa. Se usamos unha soa palabra ou expresión para 
atopar a información, é probable que Google dea respostas moi xerais. 

É aconsellable delimitar a busca con palabras adicionais que indiquen sitio xeográfico, época 
ou algún outro detalle importante. 

Pautas útiles para formular as buscas: 

- Para evitar a personalización dos resultados busca sen ter activada a túa conta persoal. 
- Emprega a ferramenta “Verbatim” que se atopa no menú superior, na sección 

“Herramientas”, para que Google faga unha busca exacta das palabras introducidas. 

 
- Usar comiñas cando precisemos atopar frases completas ou nomes propios. 
- Non empregar palabras moi comúns, como ‘o’, ‘a’, ‘e’, ‘si’, ‘non’, ‘é’. Google descarta 

automaticamente termos comúns como http y .com, así como certos díxitos ou letras, 
porque raramente axudan na precisión da busca. 

- Para que Google inclúa termos superfluos na busca, empregar o signo +. 

 

http://www.metacrawler.com/
https://www.ixquick.eu/esp/#hmb
http://www.dogpile.com/
http://www.entireweb.com/
http://www.google.com/
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- Non é necesario utilizar maiúsculas ou acentos gráficos. Todas as letras, 
independentemente de como estean escritas, considéranse minúsculas. 

- Se queremos excluír termos para delimitar a busca, empregaremos o signo menos ‘ – ‘ 
pegado ao termo que non queremos que apareza (sen espazo). Por exemplo, se 
queremos atopar información sobre os Borbóns, pero non nos interesa o que haxa 
sobre Juan Carlos I, nin Felipe, buscariamos: Borbón –“Juan Carlos I” –Felipe. 

- Google non permite facer truncamentos. 

Uso da busca avanzada: 

Google tamén posibilita realizar unha “búsqueda avanzada” e que ofrece opcións como: 

- Determinar o idioma dos resultados. 
- Localizar arquivos con certo formato (word, excel, html, pdf, ...). 
- Excluír páxinas dun sitio web determinado, e non de toda a web. 
- Enfocar a busca ás páxinas dun sitio determinado. 
- Atopar todas as páxinas que conteñen vínculos cun determinado sitio web. 
- Atopar páxinas relacionadas cunha determinada páxina web. 
- Elixir os termos que queremos que aparezan na busca ou sexan excluídos (equivalente 

a usar os operadores booleanos AND, OR, NOT, ou as comiñas para as cadeas exactas). 

Google ofrece outras moitas prestacións, como a busca de definicións: ‘Define: ...’ ou o botón 
‘Voy a tener suerte’ , que nos leva directamente á primeira páxina web recuperada pola 
consulta. Non veremos outros resultados. Unha busca ‘Voy a tener suerte’ significa menos 
tempo buscando páxinas web e máis tempo mirándoas. 

 

En Google tamén atopamos outros produtos como Google Books ou Google Scholar. 

Google Books é un proxecto co que se pretende dixitalizar a produción bibliográfica mundial e 
poñela a disposición dos usuarios a través da web. Funciona da seguinte maneira: 

- Indízanse sistematicamente todas as palabras dun libro, excluídas as baleiras. Isto 
permite que se poidan atopar os libros que conteñan calquera termo definido polo 
usuario. 

- A resposta do sistema son os libros que conteñen os termos. A súa visualización pode 
acadar varios niveis, segundo o modelo de negocio que se contratara coa editorial, ou 
a súa condición de exento ou non de dereitos de autor. As opcións de visualización son 

http://www.google.es/advanced_search
http://books.google.es/
http://scholar.google.es/
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as seguintes: vista completa; vista previa restrinxida; vista de fragmentos; ou non hai 
vista previa dispoñible. 

- Facilítase o acceso xeográfico ao punto de venta máis preto. Redirixirá o tráfico cara a 
web da editorial, cara a unha web comercial, e se indicarán as coordenadas 
xeográficas das librerías físicas máis próximas. 

- Sempre que sexan libros de dominio público, poden dixitalizarse, reproducirse e 
distribuírse libremente todos os seus contidos. 

- Ademais, créanse páxinas de referencia para cada libro para poder atopar 
rapidamente todo tipo de información relevante: críticas, referencias web, mapas, etc. 

Google Scholar é un produto especializado en buscas de información académicas, como teses 
de doutoramento ou informes técnicos. Google Scholar inclúe diferentes tipos de materiais e 
de materias, desde informática ata física ou dereito, e emprega algoritmos especialmente 
deseñados para o entorno académico. Permite buscar información sobre un tema ou un autor, 
e tamén ofrece datos sobre o rendemento ou a proxección dun traballo en cuestión indicando 
os traballos que o citan e as mencións que recibe. 

 

5. BUSCAR TESES DE DOUTORAMENTO E OUTROS TRABALLOS ACADÉMICOS 

Cando se empeza un traballo deste tipo tamén é importante localizar traballos similares ao 
que imos realizar. Hai que prestar especial atención ás teses polo seu carácter innovador, a 
revisión bibliográfica que realizan e porque marcan tendencias en investigación. 

Hoxe en día moitos destes tipos documentais están accesibles grazas a repositorios 
institucionais, servizos web gobernamentais e bases de datos de teses. 

A) Repositorios 

No RUC, que é o repositorio institucional da UDC, podes atopar o texto completo de moitas 
teses publicadas na nosa institución e tamén dalgúns traballos de fin de grao. 

Pero se queres consultar traballos académicos doutras institucións, o mellor é que entres en 
Recolecta que é a plataforma que agrupa todos os repositorios científicos españois. 

As vantaxes de publicar traballos nun repositorio son a grande visibilidade que lles dá na web, 
que proporciona a estes traballos unha ligazón permanente que pode referenciarse facilmente 
noutras publicacións, e que ofrece un arquivo seguro e perdurable. 

Relacionado cos repositorios está o “acceso aberto” ou open access (OA), que é o termo 
empregado para describir o libre acceso á literatura científica en liña. As vías para acadar o 
acceso aberto son: 

- A ruta verde: autoarquivo en repositorios. O autoarquivo é o depósito dos 
documentos nun repositorio por parte dos seus autores para facilitar o seu acceso 
libre e gratuíto en internet. 

http://ruc.udc.es/dspace/
http://recolecta.fecyt.es/
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Os documentos depositados no repositorio denomínanse “eprints”, os que pasaron un 
proceso de revisión por un comité científico “preprints” e os que non o fixeron 
“postprint”. 
Para coñecer as políticas editoriais respecto aos dereitos de autor e permisos de 
autoarquivo das revistas españolas científicas e vixentes, recomendámosvos que 
consultedes o directorio Dulcinea, e para as internacionais SHERPA/RoMEO. 

- A ruta dourada: publicación en revistas OA. Actualmente o Directorio de Revistas en 
Acceso Aberto (DOAJ) recolle preto de 10000, e o Proxecto SciELO máis de 1000 
revistas deste tipo. 
 

B) Webs, bases de datos, etc. de teses 

En España podemos consultar teses a texto completo en Dialnet (entre outros documentos), 
base de datos da que falamos anteriormente. Tamén en TDR/TDX (Teses de doutoramento en 
rede), repositorio cooperativo que inclúe en formato dixital teses lidas en universidades 
catalás e doutras provincias. Pero estas páxinas non recollen todas as teses de España, a base 
de datos que si o fai é Teseo, que permite recuperar as referencias das teses de doutoramento 
lidas e consideradas aptas nas universidades españolas desde 1976, dalgunhas incorpora o 
texto completo. 

A nivel europeo existe o proxecto DART-Europe, que pretende crear un portal único de 
procura para acceder ás teses de doutoramento publicadas en Europa en formato electrónico. 

Internacionalmente, a base de datos máis coñecida para a recuperación de teses é Proquest 
Dissertations & Theses (acceso a través da páxina da Biblioteca da UDC), que recolle case 3 
millóns de referencias de teses de todo o mundo, entre elas todas as lidas en Estados Unidos. 
En español recolle uns 21.000 documentos. Inclúe referencias bibliográficas de teses lidas 
desde 1637, un resumo realizado polo autor de todas aquelas posteriores a 1980, e o texto 
completo da maioría das novas incorporacións (aínda que a maioría que están a texto 
completo non se poden consultar de forma gratuíta, nestes casos permite ver as primeiras 24 
follas; se estades interesados en consultar algunha destas teses, poñédevos en contacto co 
Servizo de Préstamo Interbibliotecario como explicamos máis adiante, páx. 15, punto 18 d). 

Tamén é interesante a Networked Digital Library of Theses and Dissertations (NDLTD), que é 
un proxecto de biblioteca dixital de teses, no que participan universidades de todo o mundo e 
das que algunhas teñen acceso ao texto completo en pdf. 

Xa por último, OATD (Open Access Theses and Dissertations) recolle teses internacionais de 
libre acceso. 

 

6. A SINDICACIÓN DE CONTIDOS E A BUSCA DOCUMENTAL 

O RSS é unha tecnoloxía que permite a ligazón e a suscrición a un sitio web, coa recepción de 
notificacións de novidades cando a páxina cambia. 

http://www.accesoabierto.net/dulcinea/default.php
http://www.sherpa.ac.uk/romeo/index.php?la=es
https://doaj.org/
http://www.scielo.org/php/index.php?lang=es
http://dialnet.unirioja.es/
http://www.tdx.cat/
https://www.educacion.gob.es/teseo/irGestionarConsulta.do;jsessionid=E934598E8F0284B21A496D5FFDF8A55B
http://www.dart-europe.eu/
http://www.udc.es/biblioteca/recursos_informacion/bases_de_datos/proquest_dt.html
http://www.udc.es/biblioteca/recursos_informacion/bases_de_datos/proquest_dt.html
http://www.ndltd.org/
http://oatd.org/
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O proceso de sindicación de contidos é simple, cando visitamos un sitio web, do tipo que sexa, 
veremos aparecer algunha icona como estas ou parecidas: 

 

A súa aparición indica que os contidos dese sitio pódense sindicar, é dicir, que os poderemos 
recibir a medida que se vaian actualizando. Isto resulta moi interesante no caso de revistas 
científicas ou bases de datos  pois permite recompilar información significativa sen necesidade 
de consultala recorrentemente. 

A mellor forma de ver as subscricións RSS é a través dun agregador, que xestiona desde un 
único punto todas as nosas subscricións. As súas funcións básicas son: 

- Recepción dos contidos das diferentes subscricións que se teñan. 
- Posibilidade de sistematización e organización da información recibida. 
- Posibilidade de lectura dos contidos sen necesidade de recorrer ao sitio de orixe da 

información. 
- Informar dos ítems pendentes de lectura. 

Agregadores coñecidos son Netvibes, FeedReader, Feedly e Digg Reader. 

 

7. REVISIÓN DOS RESULTADOS 

É preciso examinar os resultados obtidos e quedar só con aqueles que cumpran uns requisitos 
de calidade. 

Pautas: axusta o número dos resultados froito da busca nas bases de datos e internet, avalía a 
calidade dos rexistros bibliográficos e as páxinas web, pescuda cales son os rexistros máis 
relevantes e explóraos e, en función dos novos datos atopados, volve facer a estratexia de 
busca desde o principio. 

Para empezar, hai que comprobar se o número de resultados obtidos na busca é suficiente. 
Unha cantidade demasiado pequena pode que non sexa adecuada para poder desenvolver un 
traballo académico en condicións e unha cantidade demasiado grande pode resultar 
inabordable. 

http://www.netvibes.com/es
http://feedreader.com/
http://cloud.feedly.com/
http://digg.com/reader
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Se quedaches curto: 

- Revisa os termos de busca, pode que haxa algún incorrecto. 
- Usa termos máis xenéricos. 
- O operador OR amplía o número de resultados 
- Utiliza truncamentos. 
- Reduce o uso de termos combinados con AND. 
- Atopa un termo relevante dentro dos resultados que xa tes, e utilízao na busca. 
- Cambia os campos de busca específicos por outros máis xerais. 
- Lanza a busca en máis bases de datos. 
- Cambia ou elimina os límites ou filtros que utilizaches na busca. 

Se te pasaches: 

- Usa termos de busca máis específicos. 
- Combina termos con AND. 
- Non esquezas a busca por frases. 
- Considera cambiar os campos de busca, por exemplo de “título” a outros que fagan 

referencia ao uso de vocabularios controlados. 
- Utiliza os límites que proporcionan as bases de datos, como a data de publicación. 

Para avaliar a calidade dos resultados hai que ter en conta a autoría, a publicación, a quen 
van dirixidos, o contido e a súa actualización. 

O autor:  

- Investigalo en Google, tanto se é un membro dunha entidade académica, un 
profesional, ou un organismo público ou privado. 

- Unha fonte fiable para coñecer a produción científica de autores e entidades é a base 
de datos Scopus. Proporciona información sobre os documentos publicados por un 
autor, as citas recibidas e o índice h (que é calculado en base ao número de citas por 
documento, e serve para medir a calidade investigadora do autor). 

A publicación: 

- O factor de impacto para as revistas calcúlase segundo o número de citas aparecidas 
noutras publicacións. 

- Para saber o factor de impacto dunha revista, ou que revistas ten o maior factor de 
impacto nunha área de coñecemento determinada, hai que consultar o Journal 
Citation Reports (JCR), unha ferramenta que forma parte da Web of Science (WoS). 

- Existen outros índices, o máis destacado é o Scimago Journal Rank (SCJ), de Scopus. É 
importante, sobre todo, para as revistas de fóra do ámbito anglosaxón. 

O contido: 

- As revistas científicas seguen un proceso de revisión de contidos denominado “peer-
review” ou “revisión por pares”, no que un grupo de expertos determina a 
orixinalidade, calidade e rigor científico dos artigos publicados. 

http://www.udc.es/biblioteca/recursos_informacion/bases_de_datos/nova_wos.html
http://www.scimagojr.com/
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- Este control de calidade non existe nas páxinas web. Hai que ter en conta outros 
criterios como a exhaustividade da información, a obxectividade, ou a presenza de 
erros ou incorrecións. 

A audiencia: 

- Valorar se as publicacións ou páxinas web son de carácter divulgativo ou comercial, ou 
van dirixidas ao mundo académico. 

A actualización: 

- Vixiar a data de publicación dos documentos. 

Mentres avalías os resultados, localiza e explora en profundidade algún rexistro que sexa 
especialmente relevante para a investigación. Despois podes acceder, en bases de datos como 
Scopus ou a Web of Science, desde este rexistro a outros documentos publicados polo autor 
que poidan ser interesantes, ligazóns ás referencias bibliográficas utilizadas para a 
investigación, palabras clave que se empregaron para describir o artigo, a revista na que se 
publicou e tamén unha serie de ligazóns a rexistros relacionados. 

A exploración de novos datos a partir de rexistros relevantes fará que aumente o tamaño da 
nosa bibliografía, e ademais, os descubrimento de palabras clave descoñecidas pode ter como 
consecuencia a reformulación da estratexia de busca. 

 

 

8. QUE FACER PARA OBTER OS ARTIGOS A TEXTO COMPLETO DESPOIS DE OBTER AS 
SÚAS REFERENCIAS? 

 
a) Se buscas nalgunha base de datos contratada pola UDC, como Scopus ou a Web of 

Science, ou noutras gratuítas como Dialnet, na páxina de resultados aparece un botón 
coas letras SFX ou esta icona  en cada rexistro. O SFX é o resolvedor, que pon en 
contacto as bases de datos cos recursos electrónicos da UDC. Cando pulsas en SFX 
ábrese unha ventá como a seguinte: 
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SFX proporciona unha ligazón ao texto completo, sempre que estea dispoñible; unha 
ligazón ao catálogo da Biblioteca da UDC, para ver se temos a revista en papel; e 
información sobre o factor de impacto da revista. 

Hai outras bases de datos accesibles directamente á través da web que non teñen 
resolvedor aínda que, na maior parte dos casos, inclúen o texto completo ou 
proporcionan unha ligazón a este. 

b) Consultar se temos a revista en papel. Esta é a segunda opción que che ofrece SFX: 
podes buscar no catálogo da Biblioteca da UDC se a revista onde está o artigo está 
subscrita nalgunha das bibliotecas. 

O rexistro dunha revista no catálogo proporciona información sobre os anos e os 
números que posúe a biblioteca. O único que tes que facer é acudir á hemeroteca da 
biblioteca e fotocopiar o artigo, ou solicitalo no mostrador para que cho envíen desde 
algunha outra biblioteca da nosa rede. 
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c) Se non tiveches éxito coas dúas opcións anteriores, proba buscando no Google Scholar 
ou Google Académico, porque hai moitas revistas que publican os seus contidos en 
acceso aberto en internet. Portais web como Scielo ou DOAJ conteñen centos de 
revistas electrónicas gratuítas. 

d) Se non fuches quen de atopar o artigo, quédache a opción de pedilo a través do 
Servizo de Préstamo Interbibliotecario, no que a Biblioteca da UDC solicita a outras 
bibliotecas universitarias de España ou do estranxeiro os documentos que precises. Ao 
ser membro da comunidade universitaria non tes que pagar nada (sempre que o custo 
non supere os 60 euros), o único requisito é darse de alta no formulario de ‘Préstamo 
interbibliotecario’ accesible desde a páxina web da Biblioteca Universitaria. Unha vez 
esteas de alta, só tes que cubrir os datos dos documentos que che interese pedir. Máis 
información. 

 

9. REDACTAR O TRABALLO 

Unha vez que realizaches a busca e avaliaches os recursos, hai que empezar a escribir. 

Antes da redacción organizaremos as ideas aglutinándoas en grupos e subgrupos, 
expoñéndoas nun esquema. Antes de completar este esquema debes desenvolver un punto de 
vista ou idea que conforme a base de todo o teu traballo (que actitude tes ti, como autor do 

http://www.scielo.org/php/index.php?lang=es
http://www.doaj.org/
http://www.udc.es/biblioteca/servizos/prestamo_interbibliotecario/index.html
http://www.udc.es/biblioteca/servizos/prestamo_interbibliotecario/index.html
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traballo, cara ao teu tema). Cada cousa que expoñas debería explicar, apoiar ou expandir a 
idea principal ou central que desexas que o lector entenda. 

Despois de facer o esquema recoméndase escribir un borrador. Dúas opcións de facelo son: 

- Borrador cero: normalmente escríbese moi rápido. Mentres esteas a facer este 
borrador, evita deterte para editar ou facer correccións. Tamén podes decidir non 
parar para ver as fontes de información ou referirte ás túas notas. 

- Traballar directamente desde o teu esquema. A forma do esquema e as divisións nel 
indican as diferentes posibilidades para agrupar información en parágrafos. 

Estrutura dun traballo de investigación 

- Portada: 
 Fonte que permite identificar o traballo. 
 Os datos fundamentais que teñen que aparecer son: título, autor, 

profesor/director, departamento, Universidade e data de presentación. 
- Resumo: 

 Texto breve que informa do contido e a natureza do documento (unha cara 
como máximo). 

 Fanse constar especialmente os obxectivos, os métodos, os resultados e as 
conclusións. 

- Sumario ou táboa de contido: 
 Constará do título de todos os apartados e as subdivisións por orde de 

aparición no texto, coa indicación da páxina onde comezan. 
- Introdución: 

 Definir brevemente o propósito e os obxectivos, a motivación, o alcance 
(cronolóxico, xeográfico, tipolóxico ...) e a súa xustificación. 

 Comentario xeral sobre os documentos consultados. 
 Estado da cuestión do tema. 
 Metodoloxía empregada. 
 Data de peche das diferentes etapas do traballo. 

- Corpo do traballo: 
 Dividido en capítulos homoxéneos numerados que se poderían agrupar en 

catro grandes ámbitos: a teoría, o método, os resultados e a discusión. 
- Conclusións: 

 Resultado da presentación clara e ordenada das deducións feitas durante o 
traballo. 

- Referencias bibliográficas: 
 Incluír todas as fontes consultadas. Axudarán a reforzar os argumentos 

expostos. 
- Anexos: 

 Información que non é relevante para o desenvolvemento do traballo, pero 
que o completa. 
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10. ELABORAR A BIBLIOGRAFÍA: DESCRICIÓN BIBLIOGRÁFICA, SISTEMAS DE CITACIÓN 
E XESTORES DE REFERENCIAS 

A descrición bibliográfica consiste na representación dun documento a través da identificación 
dos seus elementos principais: autor, título, editorial, etc. Esta descrición concrétase na 
presenza no traballo de referencias bibliográficas, que teñen os seguintes cometidos: 

- Dar a coñecer traballos xa publicados para que sirvan como apoio ás informacións, 
hipóteses e conclusións presentadas. 

- Dar fiabilidade á investigación documentando a súa orixe e permitindo a súa 
verificación. 

- Posibilitar que o lector poida ampliar os contidos da investigación consultando 
directamente as fontes. 

- Cumprir co principio de recoñecemento dos méritos alleos, evitando así o plaxio. 

Hai moitos e diferentes estilos de citar, estes métodos varían dunhas disciplinas a outras, duns 
editores ou publicacións a outros, etc. Entre estes estilos están: American Psychological 
Association (APA), Chicago, Harvard Style, Institute of Electrical and Electronical Engineers 
(IEEE), ISO 690-2:1997 (para documentos electrónicos), Modern Language Association of 
America (MLA), Vancouver, ... 

Podedes ver exemplos do estilo APA, Chicago, IEEE, MLA ou Vancouver, na seguinte páxina 
elaborada pola Biblioteca da Universidade de La Laguna. Tamén é interesante esta Guía do 
estilo APA, elaborada pola Biblioteca da Facultade de Economía e Empresa da UDC con 
indicacións e exemplos de cómo citar os diferentes tipos de documentos: lexislación, artigos, 
libros, páxinas web, etc. ou a de Citar con Vancouver elaborada pola Biblioteca Universitaria de 
Oza. 

O teu profesor ou titor é o que poderá indicarche que estilo de citación seguir. 

Para axudarte na elaboración da bibliografía existen os xestores de referencias, que son 
programas que permiten crear, manter, organizar e dar forma a todas as referencias 
bibliográficas que obtiveches na túa busca de información. 

Un dos máis coñecidos e que temos contratado na UDC é RefWorks. RefWorks pódese 
empregar desde calquera ordenador conectado a internet, pero antes é necesario crear unha 
conta persoal desde un ordenador pertencente á Universidade da Coruña. Unha vez rexistrado 
recibirás un correo electrónico de benvida co teu nome de usuario/a e contrasinal. 

Ten diferentes funcionalidades como RefMobile, que permite acceder a RefWorks desde un 
dispositivo móbil con conexión a internet; ou RefShare, que deixa compartir as referencias con 
outros colegas ou poñelas a disposición da comunidade universitaria como bibliografía 
recomendada do curso. 

Outros xestores: 

http://www.ub.edu/biblio/citae-e.htm
http://www.ull.es/view/institucional/bbtk/Estilos_de_cita/es/True
http://www.ull.es/view/institucional/bbtk/Estilos_de_cita/es/True
https://www.evernote.com/pub/becem_bib/estiloapa#b=e830ff53-7c62-4c6f-96d6-80325e254689&st=p&n=292adea3-a9d6-41a9-8712-344452f4dbd8
https://www.evernote.com/pub/becem_bib/estiloapa#b=e830ff53-7c62-4c6f-96d6-80325e254689&st=p&n=292adea3-a9d6-41a9-8712-344452f4dbd8
http://www.udc.es/export/sites/udc/biblioteca.oza/_galeria_down/Citar_en_Vancouver.pdf
http://www.udc.es/biblioteca/axuda/guias/guias_ferramentas/refworks.html
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- EndNote Web: é o xestor bibliográfico que proporciona a base de datos Web of 
Science a través da FECYT. Cómpre rexistrarse para poder utilizalo. 

- JabRef: xestor bibliográfico de código aberto. O formato de arquivo nativo que 
emprega é BibTeX, o formato de bibliografía estándar no sistema de composición de 
textos LaTeX. Execútase na máquina virtual de Java (versión 1.5 ou posterior), e 
funciona en Windows, Linux e Mac OS X. 

- Mendeley: xestor de referencias libre e multiplataforma (Mac, Windows e Linux) que 
dispón de versión local e de versión web, coa posibilidade de sincronizar as dúas 
automaticamente. Os seus creadores inspiráronse para facelo na web Last.fm, unha 
rede social de radio vía Internet para a recomendación de música con perfís persoais e 
estatísticas de uso. Un elemento que o fai único é que dispón dunha ferramenta 
estatística avanzada onde podemos atopar estatísticas dos autores, das materias máis 
utilizadas na nosa área e das nosas referencias compartidas. 

- Zotero: xestor de bibliografía gratuíto elaborado con software libre que se integra na 
web e que funciona como complemento ou extensión do navegador Mozilla Firefox. 
Para utilizalo con outro navegador, a súa versión Zotero Standalone permite ser 
instalada como aplicación independente de Firefox. 

Outro tipo de xestores de referencias son os sociais, como CiteUlike. A funcionalidade básica 
destas ferramentas consiste en que cando un investigador ve un documento na web que lle 
interesa, pode facer clic no botón que está instalado no navegador e agregar á súa colección 
persoal no xestor a ligazón a este documento. Simplemente deberá engadir unhas etiquetas 
que caractericen o contido do documento e que son termos significativos para eles e, polo 
xeral, para outros investigadores que traballan nesa área de coñecemento. Así, a súa colección 
permanece almacenada e organizada nun servidor accesible desde calquera ordenador, dando 
a posibilidade de compartir esta colección con outros especialistas. Pódense tamén facer 
listaxes de seguimento daqueles investigadores con intereses achegados aos nosos, isto 
permite seguir as novas incorporacións dos colegas e manterse ao día do publicado no campo 
de interese. 

 

11. A PRESENTACIÓN DO TRABALLO 

Case tan importante como realizar o TFG é a súa presentación, por exemplo, no apartado 10.3 
do Regulamento dos traballos de fin de grao nos títulos da Facultade de Economía e Empresa, 
indícase que a valoración do traballo suporá un 50% da cualificación final, e a súa defensa o 
outro 50%. 

Para orientarvos nisto, desde a sección de ‘Apoio á aprendizaxe’ da web da Biblioteca da UDC, 
ofrecémosvos unha serie de ligazóns sobre 'presentacións e técnicas de expresión oral' que vos 
poden axudar á hora de presentar o voso TFG. 

 

 

http://www.accesowok.fecyt.es/
http://jabref.sourceforge.net/
http://www.mendeley.com/
http://www.zotero.org/
http://www.citeulike.org/
http://www.economicas.udc.es/subido/Regulamento_TFG_aprobado.pdf
http://www.udc.es/biblioteca/servizos/apoio_aprendizaxe/servizos_apoio/expresion_oral.html
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