
 

 

Tesis doctorals digitals 

 
 Cyberthèses. Programa de tesis d’origen francòfon en el qual participen les 

universitats de Lyon, Montreal, Ginebra, Chile, Dakar, Tananarive i la Societat 
AJLSM.  

 
 DART-Europe E-theses portal. Portal de tesis doctorals europees a text complet. 

És fruit de la col·laboració de biblioteques universitàries i consorcis. 
 
 ProQuest Dissertations and Theses A&I. Citacions de tesis i treballs 

d’investigació d’àmbit internacional des de 1861. 
 
 TDX – Tesis Doctorals en Xarxa. Tesis doctorals llegides a les universitats de 

Catalunya i altres comunitats autònomes a text complet. 
 
 Teseo. Referència bibliogràfica de les tesis doctorals llegides en universitats 

espanyoles des de l’any 1976. 
 
 Redial. Tesis doctorals de temàtica llatinoamericana llegides en universitats 

europees des de 1980. 
 
 
 

Per consultar des de casa els fons documentals digitals restringits a la comunitat 
universitària UAB cal accedir-hi de forma remota amb el servei d’ Accés als 
Recursos Electrònics (ARE): www.uab.cat/biblioteques, apartat Accés des de 

fora la UAB. 
 
 
 
 
 

 
Biblioteca de Ciències Socials 

www.uab.cat/biblioteques/socials  
 

Edició Setembre  2014 
Versió digital: ddd.uab.cat/record/60668

 

Recursos digitals en  
Polítiques i Sociologia 

 
Foto: lusi (stock.xchng) 

 
 
 
 
 

L’eina principal per cercar recursos és el catàleg de les biblioteques de la 
UAB (www.uab.cat/biblioteques/cataleg), que conté les referències de tots els 

documents de la UAB en qualsevol format. En el cas dels documents digitals també es 
poden consultar a text complet si la UAB hi té accés. 
 
També podeu fer servir altres catàlegs, com el Catàleg Col·lectiu de les Universitats 
de Catalunya – CCUC (puc.cbuc.cat), que permet localitzar els fons de totes les 

universitats públiques catalanes, la Biblioteca de Catalunya i altres institucions. 

 

http://www.uab.cat/biblioteques
http://www.uab.cat/biblioteques/socials
http://www.uab.cat/biblioteques/cataleg
http://puc.cbuc.cat/


 
Guia > Recursos digitals en Polítiques i Sociologia 

 
 
 

 

Bases de dades 

 
 ProQuest Sociology. Conté 187 títols de revistes de temes sociològics amb 

accés electrònic al text complet des de 1985.  
 
 Sociological abstracts. Referències d’articles amb resum de més de 2000 

revistes i d’altres publicacions (llibres, tesis, recursos web...). També ofereix perfils 
acadèmics especialitzats en ciències socials provinents de la base de dades COS 
Scholar Universe. 

 
 Base de datos de conflictos y construcción de paz. Informació sobre conflictes 

armats, tensions i processos de pau al món. 
 
 CSIC. Referències bibliogràfiques de ciències socials. 

 
 FRANCIS. Citacions amb resum d’articles de publicacions periòdiques en ciències 

socials i humanitats. 
 
 International political science abstracts (IPSA). Citacions d’articles de revistes 

sobre ciències polítiques des de 1989. 
 
 Web of Science. Portal del Institute for Scientific Information amb Journal citation 

reports, Social sciences citation index, Current contents, etc. 
 
 Scopus. Amb referències bibliogràfiques i índexs de més de 15.000 revistes, actes 

de conferències i web científiques. 
 
 Factiva. Amb informació d’actualitat, inclou moltes fonts d’informació a text 

complet (diaris, revistes comercials, informes) i fotografies. 
 
 OECD iLibrary. Monografies i publicacions periòdiques fins a finals de 2011. 

 
A més de les bases de dades especialitzades que s’acaben de comentar, també 
disposeu d’altres de temàtica multidisciplinària, com per ISBN, ISSN... 

 
 
 

Totes les bases de dades, revistes i llibres digitals es poden localitzar a través 
del catàleg (www.uab.cat/biblioteques/cataleg), del portal de recursos 

electrònics Trobador+ (www.uab.cat/biblioteques/trobador) o la pàgina web de 

Biblioteques. 
 
 
 
 
 

Revistes i llibres digitals 

 
 Revistes digitals a text complet. ScienceDirect, Emerald, Kluwer Academic, 

Wiley Interscience, SpringerLink, Ebsco, JSTOR, PIO, Sage... 
 

Per estar al dia de les darreres novetats publicades en revistes podeu consultar 
les bases de dades de sumaris electrònics de revistes: Dialnet, TOC Premier 
Ebsco.  

 
 Llibres digitals a text complet. Oxford Scholarship Online, Ebrary, MyiLibrary, 

SpringerLink... 
 
 

Eines i recursos d’especial interès 

 
 Trobador+. Portal d’accés a tots els recursos electrònics de la UAB (localitza i 

cerca simultàniament a bases de dades, revistes i llibres, etc.). 
www.uab.cat/biblioteques/trobador  

 
Dins Trobador+, apartat Recursos-e, podeu trobar recursos interessants per 

diferents criteris: matèria, tipologia, etc. 
 
 Mendeley Premium, gestor de referències bibliogràfiques i xarxa social 

acadèmica. www.uab.cat/biblioteques/mendeley  
 
 DDD – Dipòsit Digital de Documents de la UAB. Conté programes i exàmens, 

guies, exposicions, etc. ddd.uab.cat  
 
 Recercat. Dipòsit de documents digitals de recerca d’universitats i centres 

d’investigació de Catalunya. www.recercat.net  
 
 Eines web 2.0 sobre polítiques i sociologia elaborades per la Biblioteca de 

Ciències Socials: 
 

- Blog BCS Polítiques i Sociologia: blogs.uab.cat/bcspolitiques  
- Notícies i canals RSS: www.netvibes.com/bibsocialspolitiques  
- Twitter: @bcsUAB 

   -       Facebook: www.facebook.com/bccssUAB 

http://www.uab.cat/biblioteques/cataleg
http://www.uab.cat/biblioteques/trobador
http://www.uab.cat/biblioteques/trobador
http://www.uab.cat/biblioteques/mendeley
http://ddd.uab.cat/
http://www.recercat.net/
http://blogs.uab.cat/bcspolitiques/
http://www.netvibes.com/bibsocialspolitiques
https://twitter.com/bcsUAB
http://www.facebook.com/bccssUAB

