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Taller 4 

“Cerca Bibliogràfica eficient...més enllà de Medline” 

 

 

1. Justificació:  

La producció científica ha augmentat de forma notable. Amb el 

desenvolupament de la tecnologia digital, els sistemes de presentació i 

emmagatzematge d’aquestes es modifica i amplia de forma tant ràpida com la 

millora tecnològica ho permet. Això fa que la manca de coneixement sobre els 

sistemes de cerca endarrereixi l’aplicació dels coneixements mes recents a la 

nostra pràctica assistencial.  Es per aquest motiu que es fa imprescindible una 

formació continuada per la realització de cerques bibliogràfiques eficients. 

 

2. Objectiu: 

Aprendre a fer una cerca bibliogràfica eficient.  
 
 

3. Objectius específics: 

a)  Conèixer el procés sistemàtic que cal seguir en tota cerca bibliogràfica. 

b) Saber quines son les principals fonts de coneixement on buscar la 

bibliografia. 

c)  Descobrir fonts de coneixement d’especial interès per urgències. 

 

4. Metodologia: 

Taller de 1’5 hores de durada. 

La part inicial del taller, que correspon al contingut més teòric, serà exposat pel 

docent intercalant breus treballs de discussió en grups reduïts per donar 

resposta als exercicis que es proposen. 

El contingut més pràctic del taller, que és l’ús de les diferents fonts de consulta 

bibliogràfica, serà realitzada pel docent i projectada en pantalla per tal de ser 

seguida pels alumnes. Cada alumne podrà realitzar la pràctica al seu propi 

ordinador. 
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5. Data, horari i lloc: 

Data: Divendres 15 d’abril del 2016.  

Horari: 10:00h a 11:30h.  

Lloc: Sala Tallers. 

 

6. Docents: 

a) Dra. Eva Armero Garrigós. Llicenciada en Medicina. Especialista en 

Medicina Familiar i Comunitària. Doctora en Recerca Clínica en Ciències de la 

Salut. Metgessa d’Urgències a l’Hospital de Blanes. Cofundadora i docent a 

Girtual. 

b) Dr. Xavier Basurto Oña. Llicenciat en Medicina. Especialista en Medicina 

Familiar i Comunitària. Doctor en Salut pública i Metodologia de la Recerca 

Biomèdica. Metge d’Urgències a l’Hospital de Figueres. Cofundador i docent a 

Girtual. 

 

 
7. Logística, recursos materials: 

Un ordinador per cada alumne, canó-projector i pantalla. 

 

8. Requisits/Prioritats: 

Dirigit a metges i infermers que treballin a urgències i emergències sanitàries, 

tant de l’àmbit prehospitalari com hospitalari. 

Prioritat als Socis/es de SoCMUE. 

Participants (mínim-màxim): 5-20 alumnes. 

 

9. Organització:  

Girtual S.C.P, NIF J55151773 

Ronda Jacint Verdaguer, nº 34 planta baixa, 17600 Figueres 

info@girtual.com www.girtual.com 

 

Responsables del Taller: 

Sra. Mª del Mar Martínez. Comitè Organitzador local. 

mailto:info@girtual.com
http://www.girtual.com/
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Dra. Dolors Garcia. Comitè Científic SoCMUE. 

 

10. Temari/Contingut:  

Títol del Taller: “Cerca Bibliogràfica eficient...més enllà de Medline” 

 

 Convertir un dubte clínic o d’investigació en una pregunta contestable en 

format PICO. 

 Identificar els termes de cerca en llenguatge natural i en llenguatge 

estructurat. 

 Composar estratègies de cerca utilitzant operadors booleans, parèntesis, 

trencaments i cometes. 

 Utilitzar el metabuscador Trip Database. 

 Entendre l’estructura jeràrquica de la piràmide 6S de Haynes. 

 Accedir i consultar les principals fonts de coneixement de la piràmide: 

Guiasalud, RNAO, Update, Epistemonikos, Biblioteca Cochrane Plus, 

revistes secundàries i Pubmed. 

 Accedir i consultar les principals fonts de literatura gris i cercadors 

personalitzats. 

 Trobar el pdf de l’article. 
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