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«Google Scholar: una forma más sencilla de encontrar y leer documentación 
científica»  
 
LUIS COLLADO  
Google Books, Googles News i Google Scholar, Espanya i Portugal  
 
Google Scholar és una base de dades multidisciplinària que proporciona una manera 
senzilla de buscar bibliografia acadèmica. Des d’un sol lloc es poden fer cerques 
mitjançant moltes disciplines i fonts: articles, tesis, llibres, i resums, d’entre altres, a 
partir de fonts com editorials acadèmiques, societats professionals, dipòsits en línia, 
universitats i altres pàgines web. Google Scholar intenta classificar els documents de 
la mateixa manera com ho fan els investigadors: atorgant un pes al text complet de 
cada article, al lloc on s’ha publicat, als autors, i a l’assiduïtat amb la qual ha estat 
citat en altres fonts especialitzades. En aquesta conferència s’explicarà amb més 
detall en què consisteix Google Scholar, els objectius que l’eina pretén cobrir i els usos 
que se li donen. Així mateix, es farà un repàs dels últims desenvolupaments i les 
millores que s’introduiran en els propers mesos.  
 
 
LUIS COLLADO és el director de Google Books, Google News i Google Scholar a Espanya i 
Portugal. Llicenciat en ciències econòmiques i empresarials per la Universitat 
Autònoma de Madrid i màster en màrqueting, té més de deu anys d’experiència en el 
sector financer i de consultoria en màrqueting, i onze desenvolupant diferents feines 
en el món editorial (Pearson Education i McGraw-Hill Espanya abans d’incorporar-se a 
Google). El seu principal objectiu a Google és incorporar a Internet la producció de tot 
tipus de continguts que es realitzen a Espanya amb la finalitat de donar-los la màxima 
visibilitat en aquest nou mitjà. La seva feina se centra en la col·laboració amb editors, 
llibreters, bibliotecaris, universitats, entitats, organitzacions i institucions en el suport 
d’accés a les noves tecnologies i la seva utilització dins els processos de treballs 
interns i externs.  
  


