
 
 

Efectes sonors 
Els efectes sonors s’utilitzen en la sonorització de programes de ràdio, televisió, 
espots, pel·lícules, videojocs, etc. Poden ser molts diversos, des de sons d’animals 
(el miol d’un gat per exemple) passant per sons humans (rialla, plor), sons 
ambientals (un cotxe, una campana), etc. 

 

Efectes sonors al Catàleg UAB 
Recordeu que al catàleg de les biblioteques de la UAB (www.uab.cat/biblioteques/cataleg) trobareu tot 
tipus de documents en qualsevol format. Per cercar sons al catàleg teniu dues opcions: cerca per matèria i 
cerca avançada. 

Cerca per matèria 
Des de la pestanya Matèria introduïu la paraula “sons” i cliqueu sobre el botó UAB 
 

 
El sistema us proporcionarà un llistat alfabètic de les matèries que comencen amb el terme “sons”. 

http://www.uab.cat/biblioteques/cataleg�
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Cerca avançada 
Aquesta és la millor opció si cerqueu un so concret. A un desplegable escolliu l’opció Matèria i escriviu la 
paraula “sons”. Al següent  escriviu el so concret que esteu cercant, per exemple "cavalls". A la casella 
Tipus de material cliqueu sobre el terme “Sonor no musical”. 

 

 

Si la vostra cerca no té èxit proveu amb una paraula clau més general, per exemple “animals” 

Bases de dades 
La Biblioteca de Comunicació i Hemeroteca General ha subscrit la base de dades de música  de llibreria 
Play Production Music, ideal per ambientar produccions audiovisuals i que inclou efectes en un context 
musical. .   

 

http://cataleg.uab.cat/record=b1656486~S1*cat�
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Permet la cerca per paraula clau i filtrar per categoria a la cerca avançada.  
 
Les pistes es poden sentir i descarregar en format RealPlayer (audició) i mp3 i WAV (descàrrega) i 
incorporar-les a les vostres pràctiques educatives.  
Podeu consultar aquesta base de dades a qualsevol biblioteca de la UAB (Pregunteu als taulells 
d’informació).  
 

Efectes sonors a les biblioteques de la UAB i a Internet 
El fons més important d’efectes sonors a la UAB es troba a la Biblioteca de Comunicació i Hemeroteca 
General. A la Planta 2 d’aquesta biblioteca, al topogràfic CDM 590, trobareu importants col·leccions 
d’efectes sonors en CD de les quals destaquem: 
 
Digiffects. Col·lecció de 127 CD dividits en 23 categories temàtiques 

BBC sound effects library.  Col·lecció de 60 CD agrupats temàticament 

Sound effects. Col·lecció de 50 CD agrupats temàticament 
 
A la pàgina Arxius audiovisuals trobareu un apartat dedicat a Música i efectes sonors a les biblioteques de la 
UAB i altre a Efectes sonors a Internet. També disposeu de la guia Recursos audiovisuals i drets d’autor 
amb adreces de repositoris gratuïts d'imatges i sons en lliure accés.  
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