
É a base de datos referencial para a nosa 

área, indexando arredor de 800.000 artigos 

de máis de 2.500 revistas, principalmente da 

Arquitectura do deseño, pero tamén doutras 

áreas coma Historia da Arquitectura, Urba-

nismo, Paisaxismo, Preservación ou incluso 

Deseño Interior e Decoración. 

Aínda que é unha base de datos anglosa-

xona (EEUU) no seu índice veñen represen-

tadas as principais revistas internacionais. 

Así, atoparedes preto de 500.000 rexistros 

en inglés, en alemán 77.025, en francés 

55.524, en italiano 52.624, en español 

34.924, etc. 

Contido de Avery: Dende fóra da Universidade. Primeiro tere-

des que autenticarvos e posteriormente se-

leccionar Avery  na pestana “Bases de Da-

tos”, todo dende a  páxina da Biblioteca Xeral 

da UDC. https://www.udc.gal/biblioteca 

Busca: 

Podemos elixir entre a procura básica é avan-

zada. Para recuperar a maior cantidade posi-

ble de rexistros é importante facer a busca en 

inglés. 

Busca Básica busca en calquera campo, in-

cluíndo a texto completo. Permite o uso dos 

operadores AND, OR e NOT, das comiñas e 

do truncamento. Dá a opción de limitar a bus-

ca  por tipo de publicación, data, idioma, que 

teñan enlace ao texto completo ou resumo. 

Busca avanzada  podemos seleccionar os 

campos nos que queremos buscar cada un 

dos termos, e relacionalos utilizando os ope-

radores AND, OR e NOT, que aparecen nos 

despregables. Podemos limitar os resultados 

de moitos xeitos como na búsqueda básica 

por data, tipo de documento, idioma…..pero 

aquí ademáis permítenos limitar por descrip-

ción física : planos,, tablas, debuxos... 

Combinar buscas. Premendo en Historial de 

búsqueda aparecen na listaxe as buscas fei-

tas na última sesión e permite combinalas de 

xeito sinxelo,  

Acceso: 

Dende a Universidade. Utilizando o link na 

columna da dereita da páxina da Biblioteca 

da Escola.  

http://www.udc.gal/biblioteca.etsa 

 



Materias. Na parte superior da pantalla , está o 

tesauro que proporciona un conxunto de termos 

estándar para describir as materias dos rexistros. 

Solicita primeiro unha busca xeral e despois ofre-

ce todos os termos coincidentes e os relaciona-

dos ou xerárquicamente asociados. 

Índices. Para unha busca sobre autor, título da 

fonte... pódese recorrer aos índices e darlle así 

máis exactitude . Pinchamos en Buscar nun índi-

ce e xa nos aparece un despregable para que 

seleccionemos. 

Resultados: 

Unha vez feita a busca recuperamos unha listaxe 

de rexistros. Na parte esquerda preséntanse un-

ha serie de criterios polos que poderemos filtrar 

os resultados : fontes, materia, publica-

cións ,datas, idioma, etc.  

Cada resultado identifica o tipo ao que pertence 

por una icona na parte esquerda coa que pode-

mos distinguir rapidamente artigos, informes, po-

nencias …. Tamén aparece a icona de SFX que 

nos permite obter o texto completo se o houbese 

ou comprobar se a Biblioteca dispón da versión 

impresa. Na parte dereita aparece unha icona de 

rexistro detallado e outra que nos permite gardar 

na carpeta para logo imprimir, enviar… 

Premendo no título chega-

mos á referencia completa 

na que aparecen os datos 

fundamentais:  fonte, mate-

rias... Na dereita da pantalla 

temos a columna de ferra-

mentas que nos permiten 

traballar coas búscas :opción 

de  envialas por correo, im-

primilas , mandalas a un 

xestor de referencias como-

RefWorks, gardalas como un 

documento no ordenador … 

Consellos de busca: 

 Amplía a túa búsca separando os términos da 

procura con OR; combina términos e frases con 

AND.  

 Busca expresións acoutándoas entre comillas, 

p.ej., “wind architecture” para que sexan máis 

exactas. 

 Utiliza a Busca avanzada para utilizar informa-

ción de procura concreta, como Autores o Mate-

rias.  

 Utiliza Publicacións para consultar números es-

pecíficos dun xornal, revista o publicación acadé-

mica, o ben para buscar artigos nunha revista 

concreta. 

Biblioteca da Escola Técnica Superior de 

Arquitectura. 

Campus da Zapateira, s/n. 

15071 A Coruña 

Tfno. 981 167 000 ext. 5020 

etsa.bib@udc.es 

http://www.udc.gal/biblioteca.etsa 

GUÍA DE USO 

Coñece a disponibilidade 
do documento 


