Manual De Recerca Al Web Del CERES
(data de publicació: 6 d’octubre de 2011)

Recerca de Llibres
Recerca de Revistes
Recerca d’Articles de revistes
Recerca de Convenis Col·lectius
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Recerca de Llibres
Consells de recerca amb els formularis del web
 Empleneu poques caselles de recerca. Si la
recerca us proporciona massa resultats,
després la podreu modificar per afegir nous
criteris i obtenir resultats més precisos.
 Si escriviu frases completes en les caselles de
recerca i el sistema us informa que no hi ha
resultats, escriviu paraules concretes o només
una paraula a la casella de recerca.
 Si no localitzeu qualsevol informació que
esperàveu trobar, poseu-vos en contacte amb
la biblioteca:
Mail:
Telèfon:

biblioteca@ccoo.cat
93 481 28 41

Consells de recerca de Llibres de la Biblioteca
NO cal emplenar totes les caselles del formulari
PODEU escriure una o més paraules, també
paraules incompletes en les caselles de títol,
autor i editorial
NO feu servir accents
1. Si busqueu llibres per autor, escriviu primer un o els dos
cognoms
2. Feu servir el desplegable de paraules clau (temes). Podeu
seleccionar un tema o més d’un. Quan comenceu a escriure una
paraula, el sistema us indicarà les paraules clau que més s’hi
aproximen. Aquestes paraules es poden seleccionar fent clic
sobre elles.
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a. Per fer seleccions múltiples (dos o més temes), cal:
1. escriure una paraula clau
2. escriure el símbol ;
3. escriure una segona paraula clau
Exemple:

b. En cas de triar dos o més paraules clau, es pot indicar al
sistema que faci la recerca per qualsevol dels temes
seleccionats o bé que recuperi els llibres que parlin
concretament de tots els temes seleccionats. Això es fa
activant una de les dues opcions, sota la casella de
Paraules clau.
Exemple de recerca de qualsevol les paraules clau
seleccionades:

Exemple de recerca
seleccionades:
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de

totes
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paraules
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3. Feu servir les caselles ANY per delimitar un interval d’anys en el
qual s’han publicat els llibres que busqueu. Si només empleneu
la primera casella, recuperareu tots els llibres publicats des de
l’any escrit.
4. Podeu decidir sobre la forma de presentació dels resultats de
les recerques.
a. La pantalla de resultats us presentarà un llistat de llibres
endreçats per ordre alfabètic. Si voleu ordenar els
resultats segons un criteri cronològic (que apareguin
primer els llibres més recentment publicats o els
apareguts fa més temps) heu de seleccionar l’opció
desitjada a la casella Ordenar Resultats:
Exemple:

b. També podeu decidir el nombre de resultats a veure en
cada pantalla de resultats. Cal seleccionar-ho al
desplegable Mostrar.
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Pantalla de resultats de recerques de llibres
 Indica el nombre de resultats de la recerca
 Inclou el nombre de pàgines de resultats

 Indica el nom del document, l’any d’edició, l’editor i la signatura
topogràfica (on està el document dins de la biblioteca). També
si el document està disponible o no.
 Si en lloc de disponible el llibre es troba en les situacions de
préstec, dipòsit o baixa, cal que us adreceu a la biblioteca per
preguntar sobre les opcions de consulta del document.
Si premeu el link Nova cerca, tornareu a la pantalla de recerca de
llibres:
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Recerca de Revistes
Consells de recerca amb els formularis del web
 Empleneu poques caselles de recerca. Si la
recerca us proporciona massa resultats,
després la podreu modificar per afegir nous
criteris i obtenir resultats més precisos.
 Si escriviu frases completes en les caselles de
recerca i el sistema us informa que no hi ha
resultats, escriviu paraules concretes o només
una paraula a la casella de recerca.
 Si no localitzeu qualsevol informació que
esperàveu trobar, poseu-vos en contacte amb
la biblioteca:
Mail:
Telèfon:

biblioteca@ccoo.cat
93 481 28 41

Consells de recerca de Revistes
NO cal emplenar totes les caselles del formulari
PODEU escriure una o més paraules, també
paraules incompletes en les caselles de títol,
autor i editorial
NO feu servir accents
1. Si voleu saber tots els números disponibles d’una determinada
revista:
a. Escriviu una paraula del títol de la revista a la casella Títol
del formulari de recerca:
b. Al desplegable Ordenar per resultats (cercle vermell),
seleccioneu l’opció “Per any d’edició (descendent)”
c. Premeu la icona Buscar
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Exemple:

Obtindreu un llistat amb les revistes existents a la biblioteca,
ordenades des de la més actual rebut fins el més antic. S’indica
també la disponibilitat per a cadascun dels documents:

2. Si voleu saber tots els exemplars disponibles de totes les revistes
que aborden una determinada matèria:
a. Seleccioneu una matèria en el quadre desplegable de
Matèries:
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Podeu triar més d’una matèria, en aquest cas, caldrà que les
seleccioneu i escriviu de forma successiva. Després de cada
matèria triada, haureu d’escriure el signe ;
Podeu delimitar la recerca a un interval de temps
determinat. És a dir, fer que el sistema busqui revistes que
parlin d’una determinada o determinades matèries en
revistes publicades a partir d’un any determinat o entre dos
anys determinats.
Exemple 1:
recerca de revistes que tractin la matèria: Dret del Treball.
S’especifica que la presentació de resultats es faci per any
d’edició, des dels documents publicats més recentment als
més antics

Pantalla de resultats (la imatge mostra els dos primers
resultats d’un total de 488 documents localitzats):
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Exemple 2:
recerca de revistes que tractin la matèria “Dret del treball”,
publicades entre 2009 i 2011:

Pantalla de resultats (la imatge mostra els dos primers
resultats d’un total de 285 documents localitzats):
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Exemple 3:
recerca de revistes que tractin les matèries “Dret del treball”
i “Seguretat Social”, publicades entre 2009 i 2011:

Pantalla de resultats (la imatge mostra els dos primers
resultats d’un total de 183 documents localitzats):
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Recerca d’Articles de Revistes
Aquesta pàgina dóna accés a la referència de tots aquells articles de
revistes disponibles a la biblioteca, en format paper o en versió
digital, que han estat seleccionats atès el seu interès o rellevància
des d’un punt de vista sindical. En total, el fons inclou més de 10000
articles sobre sindicalisme, economia, dret, sociologia, prevenció de
riscos laborals, gènere, etc.

Consells de recerca amb els formularis del web
 Empleneu poques caselles de recerca. Si la
recerca us proporciona massa resultats,
després la podreu modificar per afegir nous
criteris i obtenir resultats més precisos.
 Si escriviu frases completes en les caselles de
recerca i el sistema us informa que no hi ha
resultats, escriviu paraules concretes o només
una paraula a la casella de recerca.
 Si no localitzeu qualsevol informació que
esperàveu trobar, poseu-vos en contacte amb
la biblioteca:
Mail:
Telèfon:

biblioteca@ccoo.cat
93 481 28 41

Consells de recerca d’Articles de Revistes
NO cal emplenar totes les caselles del formulari
PODEU escriure una o més paraules, també
paraules incompletes en les caselles de títol i
autor
NO feu servir accents
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Diverses opcions de recerca:
1. Per nom d’autor d’articles:
Cal escriure el nom de l’autor, a mesura que anem introduint
caràcters a la casella AUTOR, el sistema ens proporciona
diverses opcions d’autoria, que podem seleccionar en qualsevol
moment.
Exemple:

2. Per nom d’autor d’articles i títol de revista:
Exemple:

La revista es selecciona d’un
llistat desplegable que inclou
totes les revistes rebudes a la
biblioteca. Per fer-ne ús, només
cal desplegar el llistat i
seleccionar la revista desitjada.
Les revistes es presenten en
ordre alfabètic
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3. Per nom d’autor d’articles, títol de revista i publicada
entre dos anys determinats:
Exemple:

4. Per nom d’autor d’articles, títol de revista i publicada a
partir d’un any determinat (fins la data actual):
Exemple:
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5. Per nom d’autor d’articles, títol de revista i sobre una
matèria (Paraula clau) determinada o sobre més d’una
matèria (paraula clau)
Exemple. Recerca amb una paraula clau:

Exemple. Recerca amb més d’una paraula clau:

Si trieu l’opció Totes les paraules clau, el sistema
recuperarà els articles que parlin de NEGOCIACIÓ
COL·LECTIVA i també de CONVENI COL·LECTIU (de les
dues matèries).
Si trieu l’opció Qualsevol paraula clau, el sistema
recuperarà aquells articles que parlin d’una o l’altra
paraula clau. En aquest cas, d’aquells articles que parlin
de NEGOCIACIÓ COL·LECTIVA o de CONVENI COL·LECTIU
(de qualsevol de les dues matèries).
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Per seleccionar més d’una
paraula clau, cal escriure la
primera. A mesura que aneu
introduint lletres, el sistema us
mostrarà les paraules clau
disponibles. Al final de la primer
paraula, cal introduir el signe ;
i, després, escriure la segona
paraula clau. Es poden triar més
de dues paraules clau.

6. Tots els articles d’història publicats a partir d’un any
determinat, a qualsevol revista:
Exemple:

7. Tots els articles que són comentaris de sentències sobre
una determinada matèria (paraula clau):
Exemple:

Per seleccionar més d’una
paraula clau, cal escriure la
primera. A mesura que aneu
introduint lletres, el sistema us
mostrarà les paraules clau
disponibles. Al final de la primer
paraula, cal introduir el signe ;
i, després, escriure la segona
paraula clau. Es poden triar més
de dues paraules clau.
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Pantalla de resultats de recerques d’Articles
de Revistes
Vegem una recerca d’articles (imatge 1) i la pantalla de resultats que
obtindríem (imatge 2) al prémer la icona BUSCAR.
Imatge 1: recerca d’articles de l’autor VALDES DAL-RE, sobre el
tema “Reforma Laboral”:

Imatge 2: pantalla de resultats per a la recerca anterior
 Indica el nombre de resultats de la recerca
 Inclou el nombre de pàgines de resultats

Els
resultats
información sobre:
1.
2.
3.
4.
5.

inclouen

Títol de l’article
Títol de la revista
Número de la revista
Número de Pàgines
Matèries (paraules clau) de
què tracta l’article

Obtindreu informació sobre la
consulta dels articles enviant
un correu electrònic a:
biblioteca@ccoo.cat
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Recerca de convenis col·lectius
…Mitjançant el Formulari de Recerca Avançada
de Convenis
NO cal emplenar totes les caselles del formulari
PODEU escriure una o més paraules, també
paraules incompletes en la casella de títol
NO feu servir accents
1. Dins el formulari, en l’apartat títol, podeu escriure una paraula,
més d’una paraula o part d’una paraula amb el nom del conveni
col·lectiu o de l’empresa.
Exemples:
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2. Al de escriure algun criteri de recerca, el sistema us mostrarà
diferents opcions de recerca, que podreu seleccionar amb el
ratolí:

3. Si busqueu un conveni col·lectiu d’un sector d’activitat
econòmica, el millor és fer servir el desplegable ÀMBIT
FUNCIONAL. Per fer-ho cal:
a. En el desplegable Àmbit funcional, triar l’opció Sector

b. Al seleccionar Sector, es desplegarà un llistat d’opcions.
Primer apareix cadascuna de les federacions sindicals i
dins de cadascuna d’aquestes, els sectors d’activitats que
inclouen i que disposen de conveni col·lectiu. El sectors
d’activitat, així com les federacions sindicals, es
presenten per ordre alfabètic.
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4. La resta d’opcions de recerca, permeten acotar el nombre de
resultats segons diferents criteris: es pot demanar que la
pàgina només mostri els convenis VIGENTS, o només un
determinat tipus de document (conveni col·lectiu, revisió
salarial, pla d’igualtat, etc.)
5. Es pot establir el nombre de resultats que es visualitzarà a la
pàgina de resultats

6. Per defecte, la pàgina web mostrarà els resultats ordenats
cronològicament. El primer resultat, és el document publicat a
un diari oficial (BOE, DOGC, BOP, etc.) més recent. El darrer
document que es mostri, serà el més antic.
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7. Per activar la recerca, caldrà prémer la icona BUSCAR. Per
eliminar la informació inclosa en el formulari, caldrà prémer la
icona NETEJAR FORMULARI.
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Pantalla de resultats de recerques de convenis
col·lectius
1. A la part superior de la pàgina, s’informa del nombre de
resultats obtingut amb la recerca que hem efectuat.

2. La pàgina de resultats enllaça amb als documents, a text
complet. Per accedir-hi, cal prémer amb el ratolí sobre la icona
del pdf que es troba al costat dret del títol del document:

Els
resultats
información sobre:

inclouen

1. Títol del conveni
2. Tipus de document (revisió
salarial, conveni col·lectiu,
pla d’igualtat, etc.)
3. Vigència del conveni
4. Referència del diari oficial
que
ha
publicat
el
document
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