
 

 

Plagi  

Recordeu que el vostre treball ha de ser original i heu d’evitar el plagi, és a dir, ocultar 
les fonts utilitzades i fer passar per vostres idees o fragments de text que s'han copiat 
d'altres treballs.  
 
Com evitar el plagi: Citant qualsevol dada, imatge o text o bé Parafrasejant: Explicar 

amb les teves pròpies paraules el què ha dit una altra persona 
 

Altres recursos  

Podeu trobar més informació sobre treballs acadèmics dins dels Recursos docents de 
les Biblioteques UAB al DDD: ddd.uab.cat/collection/recdocbib  
 

Si consulteu el catàleg de les Biblioteques UAB www.uab.cat/biblioteques/cataleg us 

poden interessar les següents matèries: 
 

 
Metodologia :  
Tesis i dissertacions acadèmiques – 
Metodologia  
Investigació – Metodologia 

 
Exposició oral :  
Oratòria  
Comunicació oral 

 
Redacció :  
Escrits tècnics – Redacció 
Art d’escriure 

 

 
Bibliografia : 
Bibliografia – Metodologia 
Referències bibliogràfiques 

 

Argumenta (Universitats Catalanes) wuster.uab.es/web_argumenta_obert. :Tot de 

recursos i eines per Produir amb excel·lència tota mena de textos orals i escrits formals 
propis de l'àmbit universitari i assolir un grau òptim de competència en qualsevol 
situació comunicativa. 
 

Més ajuda  

Si necessiteu assessorament o resoldre dubtes adreceu-vos a qualsevol de les 
Biblioteques de la UAB presencialment o bé a través del seu servei d’informació virtual 
Pregunt@ www.uab.cat/biblioteques/pregunta 
 

Edició juny 2015 
Versió digital ddd.uab.cat/record/132876 

 
 

 

Eines i recursos documentals 

 Treball de recerca - Batxillerat 

 

            

     
 
Aquesta guia us ofereix algunes recomanacions de quines eines i recursos 
documentals de la UAB que podeu utilizar per a realizar el vostre treball de recerca a 
batxillerat. 

 

http://wuster.uab.es/web_argumenta_obert
http://ddd.uab.cat/record/132876
http://www.google.es/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRw&url=http://blocs.xtec.cat/sebaixllobregat4/dinamitzacio/forum-treballs-de-recerca/recursos-per-al-treball-de-recerca/&ei=YcFdVYS8FMb4UqP4grAD&bvm=bv.93756505,d.d24&psig=AFQjCNGlhWBROhu4yAVyoUuSLacHiOya9g&ust=1432294059273662


 
Eines i recursos documentals – Treball de recerca batxillerat 
 
 

Cerca d’informació:  

Per què buscar a la biblioteca si tenim Google?  

 La cerca en un Catàleg o en una base de dades especialitzada pot estalviar 
temps en la selecció dels documents.  

 Us permet una fàcil connexió al text complet subscrit per la biblioteca (en els 
ordinadors de la xarxa UAB) 

 Qualitat dels resultats  

 

Catàleg UAB             

 
Catàleg de tots els recursos informatius en tot tipus de suport que podeu trobar a les 
Biblioteques de la UAB  www.uab.cat/biblioteques/cataleg 
 
Consulteu l’ajuda en línia en el mateix Catàleg 

 

Podeu accedir al Catàleg des del mòbil  

 

Catàleg CCUC             

 
Catàleg de tots els recursos informatius en tot tipus de suport que podeu trobar a les 
Biblioteques de les universitats catalanes  www.cbuc.es/ccuc 
 

 

Trobador+     
  
Recursos digitals de les biblioteques UAB (llibres i revistes electròniques, bases de 
dades, ...) i recursos acadèmics d’accés lliure www.uab.cat/biblioteques/trobador 
Un munt de recursos digitals consultables des del ordinadors de les Biblioteques de la 
UAB 

 És important l’apartat bases de dades, on trobeu títols especialitzats de totes les 

disciplines.  

 Guia: ddd.uab.cat/record/30197  
 

Les Biblioteques de la UAB us ofereixen cursos de formació de Trobador i fonts 

d’informació especialitzades en una matèria: podeu demanar cursos a la carta 
www.bib.uab.cat/formacio/solicitud_curs.php 
 

Google Scholar: cercador acadèmic de Google scholar.google.es  

 

Gestió de la informació: citacions i bibliografia  

 Com citar en diferents estils: web explicativa de les Biblioteques UAB 
www.uab.cat/web/recursos-d-informacio/citacions-i-bibliografia-
1326267851837.html  

 S’aconsella treballar la bibliografia amb programes gestors de referències 
bibliogràfiques. Us recomanem que utilitzeu: Mendeley Free: 

https://www.mendeley.com/ .  

 
Des de les Biblioteques us podem formar i assessorar sobre Mendeley Free. Podeu 
demanar cursos a la carta /www.bib.uab.cat/formacio/solicitud_curs.php  

 

Drets d’autor: respectar i adquirir drets  

Qualsevol autor/creador adquireix automàticament uns drets sobre la seva obra que 
s’han de respectar, encara que aquesta es trobi en accés públic i gratuït per Internet i 
en qualsevol format: fotografia, article, etc. Consultar-la lliurement per Internet no 
implica l’absència de drets.  
 

Trobareu més informació a:  

 Propietat intel·lectual i drets d’autor, informació elaborada per les Biblioteques 

UAB. www.uab.cat/biblioteques        Recursos d’informació      Propietat 
intel·lectual i drets d’autor 

 Els drets d'autor i els treballs acadèmics: guia de la UPF 

www.upf.edu/bibtic/lafactoria/_pdf/FulletodretsautorestudiantsGL.pdf  

Llicències Creative Commons  

Alguns autors faciliten la gestió d’alguns dels seus drets d’explotació a través de les 
llicències Creative Commons. Trobareu tota la informació a: cat.creativecommons.org  

Recursos audiovisuals  

Disposeu de la guia Recursos audiovisuals i drets d’autor ddd.uab.cat/record/108435 
on s’explica què cal tenir en compte per incorporar imatges o sons als vostres treballs.  
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file:///C:/Users/0000163/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/Content.Outlook/AVPLW0MI/www.cbuc.es/ccuc
http://www.uab.cat/biblioteques/trobador
http://www.uab.cat/web/recursos-d-informacio/citacions-i-bibliografia-1326267851837.html
http://www.uab.cat/web/recursos-d-informacio/citacions-i-bibliografia-1326267851837.html
https://www.mendeley.com/
http://www.uab.cat/biblioteques

