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RSS és una eina per gestionar la informació i estar en constant actualització. Pot
mantenir-se actualitzat de les novetats produïdes a la informació dins la seva àrea
d’investigació sense la necessitat de tornar a cercar o consultar les mateixes bases de
dades o altres fonts de Internet.
•
•
•

¿Què és l’RSS?
¿Quins llocs utilitzen RSS?
¿Com puc començar a utilitzar RSS?

Què és l’RSS?
La sigla vol dir Really Simple Syndication. Es tracta d’una via per obtenir les darreres
noticies dels llocs web preferits que tinguin subscripció als RSS. Per a una descripció
més tècnica podeu consultar la pàgina de la Wikipedia sobre els RSS.

Quins llocs web utilitzen RSS?
La majoria de las pàgines ja inclouen RSS i s’utilitza cada vegada més. Alguns
exemples són:
•
•
•
•

El País
ABC
El Mundo
Cinco Días

Algunes bases de dades també utilitzen RSS per mostrar les darreres noticies o
actualitzacions segons la disciplina, exemples:
•
•
•
•

The Web of Knowledge
Science Direct
EBSCO
SpringerLink

Una de les formes més fàcils de comprovar si una pàgina té aquest agregador de
novetats és cercar l’enllaç d’RSS o la seva icona.
Aquesta és una de les icones més populars:
Si teniu qualque dubte : Consultau-ho al vostre Bibliotecari!
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Com puc començar a utilitzar RSS?
Si utilitzau els navegadors Firefox o Internet Explorer 7 us podeu subscriure a
l’agregador de forma immediata. Únicament heu de localitzar la icona taronja RSS a la
barra d’adreces. Si utilitzau Safari la icona RSS és de color blau.
Si no teniu instal·lat Firefox o Internet Explorer 7 podeu utilitzar un lector basat en Web
(Web-based) com els agregadors Google Reader o Bloglines. L’avantatge d’utilitzar un
lector basat en Web és que podeu tenir accés a les darreres novetats des de qualsevol
ordinador amb connexió a Internet.

