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AJUDA 
 
 
La consulta del tesaurus, la podem fer per dues vies: 

a) Cercant un terme del tesaurus 
b) Navegant pel tesaurus 

 
 
a) Cerca d’un terme del tesaurus 
 
Podem fer la cerca d’un descriptor o d’un no-descriptor amb un terme, una expressió o 
una part del terme, indiferentment. D’aquesta manera s’obté directament el descriptor 
amb les seves relacions semàntiques o bé una llista de tots els descriptors i no-descriptors 
que contenen el terme indicat. En aquesta llista podem seleccionar un descriptor concret 
per accedir a les seves relacions semàntiques: microtesaurus, notes d’ús, no-descriptors, 
termes genèrics, termes específics i relacions associatives. 
 
Exemple: Cerca del terme “educativa”. La llista obtinguda és la següent: 
 
assistència educativa 
planificació educativa 
política educativa 
ensenyament a distància  USE ràdio educativa 
reforma de l’ensenyament  USE reforma educativa 
ensenyament a distància  USE televisió educativa 
 
 
 
b) Navegació pel tesaurus 
 
L’opció navegació permet fer una cerca temàtica i visualitzar l’estructura jeràrquica del 
tesaurus. 
Si seleccionem aquesta opció, ens apareix a la pantalla una llista amb els 21 camps 
temàtics i 127 microtesaurus de l’Eurovoc de la Unió Europea. En el cas de l’Eurovoc amb 
el desenvolupament propi del Parlament, els camps temàtics són 22 (l’afegit és 
‘Microtesaurus propi’) i 128 microtesaurus (el microtesaurus propi és ‘Toponímia de 
Catalunya’). 
Als microtesaurus, tots els descriptors són hipervincles, la qual cosa vol dir que fent clic 
sobre un descriptor n’obtenim l’entorn semàntic complet: no-descriptors, notes d’ús, 
relacions associatives, termes genèrics i específics. 
 
 
b.1.) Llista alfabètica 
Quan som en un microtesaurus, a la part superior de la pantalla ens surt l’opció “llista 
alfabètica”. Si fem clic al damunt, ens apareixerà en pantalla una llista de tots els 
descriptors i no-descriptors que pertanyen al microtesaurus que consultem. A partir 
d’aquesta llista, podem seleccionar un descriptor. 
S’utilitza el terme USE entre els no-descriptors i els descriptors que els representen. Per 
tornar a la pantalla del microtesaurus, hem de seleccionar ‘Aneu a grup temàtic 
Parlament’. 
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Fitxa del descriptor: relacions semàntiques del descriptor 
 
Després de fer una cerca o seleccionar un terme, obtenim una fitxa del descriptor, on 
podem veure’n les relacions semàntiques.  
A continuació us fem una relació dels símbols emprats: 
 
 
símbol significat 
MT Microtesaurus: Pertinença a un micro-

tesaurus 
SN Scope Note: nota d’ús. 

Les notes poden ser de definició del terme 
o bé relatives als supòsits d’utilització del 
descriptor a l’hora d‘indexar o de fer la 
cerca del document. 

UF 
 
 
USE 

Used For: Utilitzat per / En comptes de 
No-descriptor. El símbol es posa entre el 
descriptor i el no-descriptor. 
USE: utilitzeu. 
Es posa entre un no-descriptor i el des-
criptor que el representa. 

BT Broader Term: terme genèric. 
NT Narrower Term: terme específic. 
RT Related Term: terme relacionat. 
 


