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0. La pàgina web: www.uab.es/biblioteques 
 

http://www.uab.es/biblioteques�
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1. Préstec UAB i PUC 
 

1.1. Préstec UAB 
 
Préstec de documents, espais i portàtils 
 
 
 
 
 
 
 
Guía de préstec  

Tipus d’usuari Nombre documents Durada màxima 

Estudiants de grau 6 7 o 14 dies 

Estudiants de postgrau, 
màster o doctorat 12 7, 14 o 28 dies 

Professors i investigadors 35 7 o 14 dies o 1 curs lectiu 

http://ddd.uab.cat/record/30113�
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1.1.1. El Meu Compte: reserves i renovacions 

https://cataleg.uab.cat/patroninfo*cat~S1�
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1.1.2. Consultar reserves i renovar documents 

Llibre de préstec 
consorciat 
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1.1.3. Historial de préstec 
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1.2. Préstec PUC 
El PUC és un servei de préstec consorciat gratuït que 
permet als usuaris de les biblioteques membres del 
Consorci de Biblioteques Universitàries de Catalunya 
(CBUC) sol·licitar i tenir en préstec documents d’una altra 
biblioteca del CBUC. Concretament de: UB, UAB, UPC, UPF, UdG, 
UdL, URV, UOC i BC.  

Aquest préstec es pot fer Remotament via web o 
presencialment a les biblioteques. 
 
 
 
 
 

 
Guia del PUC 

Tipus d’usuari Número 
documents 

Dies préstec 
Llibres 

Dies préstec 
Audiovisuals 

Estudiants de grau 4 10 5 

Estudiants de postgrau, 
màster o doctorat 

8 20 5 

Professors i investigadors 8 20 5 

http://cbueg-mt.iii.com/iii/encore/home?lang=cat�
http://cbueg-mt.iii.com/iii/encore/home?lang=cat�
http://cbueg-mt.iii.com/iii/encore/home?lang=cat�
http://cbueg-mt.iii.com/iii/encore/home?lang=cat�
http://cbueg-mt.iii.com/iii/encore/home?lang=cat�
http://ddd.uab.cat/record/78825�
http://ddd.uab.cat/record/78825�
http://ddd.uab.cat/record/78825�
http://ddd.uab.cat/record/78825�
http://ddd.uab.cat/record/78825�
http://ddd.uab.cat/record/78825�
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2. El Catàleg UAB: www.uab.cat/biblioteques/cataleg 
  

2.1. Cerca simple 

http://www.uab.cat/biblioteques/cataleg�
http://www.uab.cat/biblioteques/cataleg�
http://www.uab.cat/biblioteques/cataleg�
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2.2. Cerca avançada 

http://cataleg.uab.cat/search*cat/X�
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2.3. Localitzar documents 
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2.4. Bibliografia de curs 

http://cataleg.uab.cat/search*cat/r�
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2.4.1 Bibliografia de curs 
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2.5. Guardar cerques i crear llistes 
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2.6. Ajudes al catàleg 
 

•Guies de cerca al catàleg al DDD 
 

•Ajudes per cerques (Com trobar...) 
 

•Vídeos i tutorials 
 

•Comunicació : blog de la BCHG: com 
trobar 

http://ddd.uab.cat/collection/guibibcat?ln=ca�
http://ddd.uab.cat/collection/guibibcom?ln=ca�
http://www.uab.es/servlet/Satellite/recursos-d-informacio/videos-i-tutorials/el-cataleg-1284632268827.html�
http://blogs.uab.cat/comunicacio/�
http://blogs.uab.cat/comunicacio/on-trobar/�
http://blogs.uab.cat/comunicacio/on-trobar/�
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3. Accés des de fora de la UAB 
  
El servei ARE (Accés als Recursos Electrònics) permet 
als usuaris de la UAB accedir a la biblioteca digital des 
de qualsevol dispositiu amb connexió a Internet.  
 
 
 
  

https://login.are.uab.cat/�
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4. Trobador+  
  
 
4.1. Què és Trobador+? 
 
 
 
4.2. Com accedir? 

Des de la web del Servei de Biblioteques o des de 
www.uab.cat/biblioteques/trobador 

 
4.3. Ajudes 

Guies i cursos de formació 

http://www.uab.cat/biblioteques/trobador�
http://www.uab.cat/biblioteques/trobador�
http://ddd.uab.cat/record/30197�
http://www.bib.uab.cat/formacio/�
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4.4. Cerca simple 
 

Cerca a la major part dels recursos electrònics 
subscrits per la UAB i dóna accés al text dels 
documents recuperats 

http://www.uab.cat/biblioteques/trobador�
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4.5. Cerca avançada 
Permet precisar més els criteris de cerca 
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4.6. Buscar recurs-e 
Permet cercar recursos (portals de revistes i llibres 
digitals, bases de dades i recursos web), seleccionar-los 
si són metacercables i cercar dintre 
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4.7. Buscar revista-e 
Cerca revistes per títol, matèria, etc. Entre totes 
les revistes electròniques subscrites per la UAB i 
altres d’accés obert. 

 
 
 
 

Altres opcions: Catàleg de la UAB :  Revistes en paper i digital a partir 
del títol o la matèria 

http://www.uab.cat/biblioteques/cataleg�
http://sfx.cbuc.cat/uab/az�
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4.6. Buscar revista-e 
Cerca revistes per títol, matèria, etc. entre TOTES 
les revistes electròniques subscrites per la UAB i 
altres d’accés obert. 

 
 
 
 

Altres opcions: Catàleg de la UAB:  Revistes en papel i digital a partir 
del título o la materia 

4.8. Buscar llibres electrònics 
Cerca  per títol, ISBN, autor i   editor entre els llibres 
electrònics subscrits per  les biblioteques de la UAB 

Altres opcions:  
•Catàleg de la UAB . Llibres en paper i digital a partir del títol, 
autor, matèria, etc.  
•Blog de la biblioteca. Llibres de comunicació i matèries 
relacionades.  Organitzats per materia i data de compra 
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http://cataleg.uab.cat/�
http://cataleg.uab.cat/�
http://cataleg.uab.cat/�
http://sfx.cbuc.cat/uab/azbook�
http://www.uab.cat/biblioteques/cataleg�
http://blogs.uab.cat/comunicacio/llibres-electronics/�
http://sfx.cbuc.cat/uab/azbook�
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4.9 El Meu espai 
Espai personal on l’usuari pot guardar documents, 
recursos, cerques i preferències 
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5. Introducció a la recerca i la seva avaluació 
Què s’ha escrit sobre el tema objecte del meu estudi? 
 

•Cercadors acadèmics Permeten localitzar grans quantitats d’informació de més o 
menys qualitat ( avaluació: a vegades peer review) 
 
•Bases de dades Informació molt especialitzada de qualitat (avaluació: peer review). 
Conté les investigacions acabades o en curs. 
 
•Sumaris electrònics Permeten fer el seguiment de les publicacions de la nostra 
disciplina per saber com evoluciona la investigació en aquell camp (avaluació: normalment 
peer review) 
 
•Tesis doctorals  Constitueixen la recerca dels investigadors en formació de les 
universitats (guiatge i avaluació per part dels docents)  
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6. Google acadèmic i la UAB 
 

Google Scholar inclou enllaços als  recursos digitals de 
la UAB. Es poden activar a   Configuració  Enllaços de 
la biblioteca. Des de la xarxa UAB és automàtic 

 

http://scholar.google.es/schhp?hl=ca�
http://scholar.google.es/scholar_settings?sciifh=1&hl=ca&as_sdt=0,5�
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7. Bases de dades  
  
7.1. Comunicació. Accés xarxa UAB i ARE 
 
Communication & Mass Media Complete 

Referències bibliogràfiques dels articles apareguts 
en més de 800 publicacions periòdiques 
especialitzades en comunicació i algunes 
monografies. D'aquestes publicacions més de 600 
revistes són a text complet.  

http://search.epnet.com/login.asp?profile=web&defaultdb=ufh�
http://search.epnet.com/login.asp?profile=web&defaultdb=ufh�
http://search.epnet.com/login.asp?profile=web&defaultdb=ufh�
http://search.epnet.com/login.asp?profile=web&defaultdb=ufh�
http://search.epnet.com/login.asp?profile=web&defaultdb=ufh�
http://search.epnet.com/login.asp?profile=web&defaultdb=ufh�


Recursos digitals en comunicació  27 

International Encyclopedia of Communication 
1.339 entrades repartides en 29 àrees 
representant tot el ventall de disciplines relatives 
a la comunicació.  
 

A Dictionary of Media and Communication 
Més de 2.200 entrades de terminologia dels 
mitjans de comunicació i conceptes i teories de 
camps com publicitat, cultura digital, 
periodisme,etc. 

 
  

http://www.communicationencyclopedia.com/subscriber/uid=1246/book?id=g9781405131995_9781405131995&authstatuscode=202�
http://www.oxfordreference.com/views/BOOK_SEARCH.html?book=t326&authstatuscode=202�
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7.2. Publicitat i Comunicació Audiovisual 
 
Adforum 

Base de dades amb els millors 120.000 treballs 
creatius dins del món de la publicitat i la innovació 
de més de 110 països diferents. Àmplies opcions de 
cerca (geogràfic, data, agència, etc.). Xarxa UAB i 
ARE. 

 

TV anuncios 
Base de dades d'anuncis espanyols de televisió dels 
darrers 20 anys, actualitzada a diari. Inclou 
informació d'agències, productores, festivals, 
making of i estudi de casos. Xarxa UAB i ARE. 

http://www.adforum.com/uab/auth.asp�
http://www.tvanuncios.com/�
http://www.tvanuncios.com/�
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Lürzer’s archive 
Base de dades que proporciona accés a més de 
40.000 campanyes impreses des de 1984 i a una 
selecció de més de 6.000 anuncis de TV d’abast 
internacional. Xarxa UAB i ARE. 

 
Yearbook Online Premium Service 

Dades estadístiques de l’European Audiovisual 
Observatory. Accés biblioteca. 

http://www.luerzersarchive.net/search_tool.asp?�
http://www.luerzersarchive.net/search_tool.asp?�
http://cataleg.uab.cat/record=b1594833~S1*cat�
http://cataleg.uab.cat/record=b1594833~S1*cat�
http://cataleg.uab.cat/record=b1594833~S1*cat�
http://cataleg.uab.cat/record=b1594833~S1*cat�
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Play production music 
Música, efectes sonors i ràfegues o molinets (nexes 
breus entre programes de ràdio o televisió; o, entre 
programes i anuncis). Es poden descarregar per 
incorporar-los en les diferents pràctiques educatives de 
la UAB. Consultable des de qualsevol biblioteca de la 
UAB. Pregunteu al taulell d’informació. 

 
BBC Sound Effects Library i altres col·leccions d’efectes 
sonors 

Milers d’efectes sonors de diferents temes. Accés 
biblioteca (planta 2) 

 

http://cataleg.uab.cat/record=b1656486~S1*cat�
http://cataleg.uab.cat/search~S1*cat/?searchtype=t&searcharg=BBC+Sound+f.x.c.d.&SORT=D&extended=0&SUBMIT=Cerca&searchlimits=&searchorigarg=tBBC+Sound+Effects+Libraryunication�
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7.3. Audiència 
 

Boletín de la Oficina de Justificación de la Difusión 
(OJD)  
Base de dades d’àmbit espanyol. Font primària per a 
dades de difusió i tiratge de revistes i diaris. Accés 
biblioteca. 

 
Guia de l’audiència 
Guia dels recursos, amb dades estadístiques 
d’audiències, dels que disposa la BCHG. 

http://cataleg.uab.cat/record=b1004127~S1*cat�
http://cataleg.uab.cat/record=b1004127~S1*cat�
http://www.bib.uab.es/comunica/guiaud.htm�
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7.4. Bases de dades multidisciplinars 
 
No especialitzades en comunicació però susceptibles 
de contenir revistes o articles en la temàtica. Més 
informació sobre cada base de dades a Trobador+.  
Xarxa UAB i ARE. 
 
Bases de dades a text complet, abast internacional. 
Especialitzades en Ciències Socials i Humanitats: 
 

•SpringerLink 
•Wiley online Library  

http://www.uab.cat/biblioteques/trobador�
http://rd.springer.com/�
http://onlinelibrary.wiley.com/�
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Bases de dades referencials especialitzades en 
Ciències Socials i Humanitats 
 

•Francis  
•ISOC (CSIC). Àmbit espanyol. 

 
Bases de dades referencials (donen l’enllaç al recurs si 
aquest està subscrit per la UAB). Incorporen eines 
bibliomètriques. 
 

•ISI Web of Knowledge 
•Scopus  

 

http://ovidsp.ovid.com/ovidweb.cgi?T=JS&MODE=ovid&PAGE=main&NEWS=n&DBC=y&D=fncs�
http://ovidsp.ovid.com/ovidweb.cgi?T=JS&MODE=ovid&PAGE=main&NEWS=n&DBC=y&D=fncs�
http://bddoc.csic.es:8085/inicioBuscarSimple.do?tabla=docu&bd=ISOC&estado_formulario=show�
http://www.accesowok.fecyt.es/login/�
http://www.scopus.com/scopus/home.url�
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8. Sumaris electrònics de revistes 
 

Dialnet. Portal bibliogràfic espanyol. Inclou una base de dades 
de sumaris de revistes, tesis doctorals, capítols de llibres i 
material divers amb enllaços al text complet si està disponible. 
Lliure accés 
 

Toc Premier (Ebscohost). Base de dades d’Ebsco Publishing 
que dóna accés als sumaris d’àproximadament 24.000 revistes. 
Xarxa UAB i ARE 
 

Journal TOC’s. La base de dades de sumaris gratuïta més gran 
del món amb més de 22.000 revistes de totes les disciplines 
(prop de 300 de comunicació). Podreu accedir al text complet 
dels articles quan la revista sigui de lliure accés o estigui 
subscrita per la UAB. Lliure accés 
 

 

http://dialnet.unirioja.es/�
http://search.ebscohost.com/login.asp?profile=web&defaultdb=tnh�
http://www.journaltocs.ac.uk/index.php�
http://www.journaltocs.ac.uk/index.php�
http://www.journaltocs.ac.uk/index.php�
http://www.journaltocs.ac.uk/index.php?action=browse&subAction=subj&fkHeadID=48&local_page=1&sorType=DESC&sorCol=2&pageb=1�
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9. Portals de llibres electrònics 
 
Ebrary 

Llibres en anglès i castellà. Ciències socials, dret, 
comunicació, publicitat , RRPP i documentació.  

 
MyiLibrary 

Llibres en anglès. Multidisciplinar. 
 
eBook Collection (EBSCOhost) 

Llibres en anglès. Multidisciplinar  
 

http://cataleg.uab.cat/search~S1*cat/?searchtype=t&searcharg=ebrary&sortdropdown=-&SORT=D&extended=0&SUBMIT=Cerca&searchlimits=&searchorigarg=tmyilibrary�
http://cataleg.uab.cat/search~S1*cat/?searchtype=t&searcharg=myilibrary&SORT=D&extended=0&SUBMIT=Cerca&searchlimits=&searchorigarg=tmylibrary�
http://cataleg.uab.cat/search~S1*cat/?searchtype=t&searcharg=myilibrary&SORT=D&extended=0&SUBMIT=Cerca&searchlimits=&searchorigarg=tmylibrary�
http://cataleg.uab.cat/search~S1*cat?/teBook+Collection+(EBSCOhost)�
http://cataleg.uab.cat/search~S1*cat?/teBook+Collection+(EBSCOhost)�
http://cataleg.uab.cat/search~S1*cat?/teBook+Collection+(EBSCOhost)�
http://cataleg.uab.cat/search~S1*cat?/teBook+Collection+(EBSCOhost)�
http://cataleg.uab.cat/search~S1*cat?/teBook+Collection+(EBSCOhost)�
http://cataleg.uab.cat/search~S1*cat?/teBook+Collection+(EBSCOhost)�
http://cataleg.uab.cat/search~S1*cat?/teBook+Collection+(EBSCOhost)�
http://cataleg.uab.cat/search~S1*cat?/teBook+Collection+(EBSCOhost)�
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10. Tesis doctorals  
  

TDX (Tesis Doctorals en Xarxa) 
Tesis doctorals a text complet en format digital 
llegides principalment a les universitats catalanes 
però també a altres comunitats autònomes.  
 
Podeu fer consultes per autor, títol i director de 
la tesi, universitat, matèria i data de defensa.  

http://www.tdx.cat/�
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TESEO 
Base de dades del Ministerio de Educación que 
inclou les tesis doctorals llegides i aprovades a les 
universitats espanyoles des de 1976. Permet la 
cerca per autor, universitat, departament, director, 
matèria i resum. Inclou la descripció bibliogràfica,  
el resum i el text complet si l’autor dóna permís.  

 
ProQuest Dissertations and Theses  

Base de dades de citacions amb resum de tesi i 
treballs d’investigació d’àmbit internacional a partir 
de 1988; tot i que s’inclouen tesis des de 1743, els 
primers anys fins 1987 només cobreixen Estats 
Units d’Amèrica.  

http://www.educacion.gob.es/teseo/�
http://search.proquest.com/pqdt�
http://search.proquest.com/pqdt�
http://search.proquest.com/pqdt�
http://search.proquest.com/pqdt�
http://search.proquest.com/pqdt�
http://search.proquest.com/pqdt�
http://search.proquest.com/pqdt�
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Redial (Tesis europees sobre Amèrica Llatina) 
Recull de tesis europees sobre Amèrica Llatina 
y referències bibliogràfiques de tesis doctorals 
de temàtica llatinoamericana llegides en 
universitats europees. 
 

DART-Europe E-theses portal  
Projecte del qual formen part biblioteques de 
recerca i consorcis bibliotecaris (entre ells el 
CBUC) i que té per objectiu oferir en un únic 
portal l’accés a les tesis doctorals europees.  

  

http://www.red-redial.net/bibliografia-documento-tesis.html�
http://www.dart-europe.eu/basic-search.php�
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Llistat de treballs de recerca de la Facultat de Ciències 
de la Comunicació 
  

Per a més informació... 
 

Consulteu les guies:  
•Com trobar tesis doctorals  
•Recomanacions per elaborar tesis doctorals 

  

http://cataleg.uab.cat/search*cat/X?SEARCH=("treball de recerca" and facultat comunicaci%C3%B3)&SORT=D�
http://ddd.uab.cat/record/30118�
http://ddd.uab.cat/record/30118�
http://ddd.uab.cat/record/30108�
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11. Pàgines web de la biblioteca 
 

•Arxius audiovisuals. Inclou publicitat,  televisió, 
música i efectes sonors tant a la UAB com a Internet 
 
•Diccionaris de comunicació i ciències relacionades 
 

•Premis de comunicació i ciències relacionades 
 
•Galeries virtuals de publicitat 
 
•Blog Comunicació: Com trobar,  avaluació de la 
recerca 
 

http://www.bib.uab.es/comunica/audiovisuals.htm�
http://www.bib.uab.es/comunica/diccionaris.htm�
http://www.bib.uab.es/comunica/premis.htm�
http://www.bib.uab.es/comunica/pubgal.htm�
http://www.bib.uab.es/comunica/pubgal.htm�
http://blogs.uab.cat/comunicacio/�
http://blogs.uab.cat/comunicacio/on-trobar/�
http://blogs.uab.cat/comunicacio/recerca/�
http://blogs.uab.cat/comunicacio/recerca/�
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12. El Quiosc i la premsa digital 
  
El Quiosc recull més de 1.300 diaris i revistes d’abast 
internacional. Proporciona informació sobre a quines 
bases de dades podem trobar els diferents títols i quins 
fons estan disponibles. Addicionalment, proporciona 
accés a la versió digital de la publicació i, si s’escau, al 
catàleg UAB a més d’accés a les bases de dades i recursos 
de premsa subscrits per la UAB. 
 
Diaris que rebem en paper.  Llistat de diaris en paper que 
es reben a l’Hemeroteca.  
  

  

http://www.bib.uab.es/premsa/�
http://blogs.uab.cat/comunicacio/on-trobar/hemeroteca/diaris-vius/�
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Premsa 
 
The New York Times 

Accés al text complet des de 1980.  Xarxa UAB i ARE. 
 

My News online 
Permet accedir al text complet de la versió impresa de 
diferents diaris, majoritàriament d'àmbit nacional, a 
partir de 1995. Accés biblioteca. 
 

NewspaperDirect 
Accés a l'edició del dia, en format original, de més de 
2.200 diaris de 100 països respectant-ne el format 
original, així com a les edicions de les darreres setmanes. 
Xarxa UAB i ARE. 
 

http://search.proquest.com/nytimes/advanced�
http://search.proquest.com/nytimes/advanced�
http://search.proquest.com/nytimes/advanced�
http://cataleg.uab.cat/record=b1655532~S1*cat�
http://cataleg.uab.cat/record=b1655532~S1*cat�
http://cataleg.uab.cat/record=b1655532~S1*cat�
http://cataleg.uab.cat/record=b1655532~S1*cat�
http://library.pressdisplay.com/pressdisplay/es/viewer.aspx�
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Iconoce 

Permet cercar notícies a text complet publicades a les 
edicions digitals de més de 800 diaris i revistes d'àmbit 
nacional i internacional a partir de l'any 2001. Xarxa UAB i 
ARE. 
 

Factiva 
Actualitat i informació empresarial. Dóna accés a més de 
35.000 fonts d’informació i conté un servei de buidat de 
premsa nacional i internacional des de 1979 depenent de la 
font. Xarxa UAB i ARE. 
 
 

 

http://www.iconoce.com/uab/�
http://tinyurl.com/2zpvpe�
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13. Mendeley Premium 
 
 
 
 
 
 
 
Mendeley és alhora un gestor de referències bibliogràfiques i 
una xarxa social acadèmica. La UAB ofereix a tota la 
comunitat universitària la versió Premium, que inclou 
prestacions superiors a la versió gratuïta. 
Més informació a www.uab.cat/biblioteques/mendeley/ 
 
També podeu consultar la pàgina Citacions i bibliografia 
  

http://www.uab.cat/biblioteques/mendeley/�
http://www.uab.cat/biblioteques/mendeley/�
http://www.uab.cat/biblioteques/mendeley/�
http://www.uab.cat/biblioteques/mendeley/�
http://www.uab.cat/biblioteques/mendeley/�
http://www.uab.cat/biblioteques/mendeley/�
http://www.uab.cat/biblioteques/mendeley/�
http://www.uab.cat/biblioteques/mendeley/�
http://www.uab.es/servlet/Satellite/recursos-d-informacio/citacions-i-bibliografia-1326267851837.html�
http://www.uab.es/servlet/Satellite/recursos-d-informacio/citacions-i-bibliografia-1326267851837.html�
http://www.uab.es/servlet/Satellite/recursos-d-informacio/citacions-i-bibliografia-1326267851837.html�
http://www.uab.es/servlet/Satellite/recursos-d-informacio/citacions-i-bibliografia-1326267851837.html�
http://www.uab.es/servlet/Satellite/recursos-d-informacio/citacions-i-bibliografia-1326267851837.html�
http://www.uab.cat/biblioteques/mendeley/�
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14. Repositoris digitals 
   
14.1. DDD  

El DDD (Dipòsit Digital de Documents de 
la UAB) permet donar sortida a tot el 
material en format digital que es troba a 
les biblioteques i dóna visibilitat a la 
recerca de la UAB.  

Aplega una col·lecció diversa en quant a suports, 
temàtica i tipologia de documents. 
 
Podeu consultar la pàgina Com publicar en accés obert 
   
 
  

http://ddd.uab.es/�
http://ddd.uab.es/�
http://ddd.uab.es/�
http://ddd.uab.es/�
http://ddd.uab.es/�
http://ddd.uab.es/�
http://ddd.uab.es/�
http://ddd.uab.es/�
http://ddd.uab.es/�
http://ddd.uab.es/�
http://ddd.uab.es/�
http://ddd.uab.es/�
http://ddd.uab.es/�
http://ddd.uab.es/�
http://ddd.uab.es/�
http://www.uab.es/servlet/Satellite/recursos-d-informacio/com-publicar-en-acces-obert-1322639253485.html�
http://www.uab.es/servlet/Satellite/recursos-d-informacio/com-publicar-en-acces-obert-1322639253485.html�
http://www.uab.es/servlet/Satellite/recursos-d-informacio/com-publicar-en-acces-obert-1322639253485.html�
http://www.uab.es/servlet/Satellite/recursos-d-informacio/com-publicar-en-acces-obert-1322639253485.html�
http://www.uab.es/servlet/Satellite/recursos-d-informacio/com-publicar-en-acces-obert-1322639253485.html�
http://www.uab.es/servlet/Satellite/recursos-d-informacio/com-publicar-en-acces-obert-1322639253485.html�
http://www.uab.es/servlet/Satellite/recursos-d-informacio/com-publicar-en-acces-obert-1322639253485.html�
http://www.uab.es/servlet/Satellite/recursos-d-informacio/com-publicar-en-acces-obert-1322639253485.html�
http://www.uab.es/servlet/Satellite/recursos-d-informacio/com-publicar-en-acces-obert-1322639253485.html�
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14.1.1. Com incorporar material al DDD  
 

•Treballs de recerca . Via el departament, per 
incloure’ls a Recercat 
•Tesis doctorals. Via l’Escola de Postgrau, s’incorporen a 
TDX 
El DDD incorporarà després aquest material de Recercat 
i TDX 
•Altres materials? Contacteu amb la Gestora de Suport 
a la Docència i la Recerca de la vostra biblioteca 
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14.2. Dipòsits Cooperatius 
 
Recercat 

Dipòsit institucional cooperatiu de documents digitals 
de recerca de les universitats i dels centres 
d'investigació de Catalunya.  

 
TDX (Tesis Doctorals en Xarxa) 

Dipòsit cooperatiu que conté, en format digital, tesis 
doctorals llegides a les universitats de Catalunya i 
d'altres comunitats autònomes. 

 

http://www.recercat.net/handle/2072/98�
http://www.recercat.net/�
http://www.tdx.cat/�
http://www.tdx.cat/�
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RACO (Revistes Catalanes amb Accés Obert)  
Consulta en accés obert dels articles a text complet de 
revistes científiques, culturals i erudites catalanes amb la 
finalitat d’augmentar la visibilitat i difondre la seva 
producció científica i acadèmica. 

 
MDC (Memòria Digital de Catalunya) 

Consulta en accés obert de col·leccions digitalitzades del 
patrimoni català (revistes antigues, fotografies, mapes, 
cartells, ex-libris, etc..). 
 

MDX  (Materials Docents en Xarxa) 
Repositori que conté materials i recursos digitals 
resultants de l'activitat docent que es porta a terme a les 
universitats membres del projecte. 
 

http://www.raco.cat/�
http://www.raco.cat/�
http://mdc.cbuc.cat/�
http://mdc.cbuc.cat/�
http://www.mdx.cat/�
http://www.mdx.cat/�
http://www.mdx.cat/�
http://www.mdx.cat/�
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15. Drets d’autor 
 
  

Propietat intel·lectual i drets d'autor 
Web sobre el que podeu i no podeu fer segons la 
llei de propietat intel·lectual amb apartats sobre  
estudi, recerca, publicació i docència  
 

Recursos audiovisuals i drets d'autor  
Guia amb adreces de repositoris gratuïts d'imatges 
i sons en lliure accés. Inclou instruccions sobre 
com utilitzar recursos audiovisuals que es troben a 
Internet sense vulnerar els drets d'autor. 

  
      

http://www.uab.cat/servlet/Satellite?c=Page&cid=1341815622655&pagename=BibUAB/Page/TemplatePlanaBibUAB�
http://www.uab.cat/servlet/Satellite?c=Page&cid=1341815622655&pagename=BibUAB/Page/TemplatePlanaBibUAB�
http://www.uab.cat/servlet/Satellite?c=Page&cid=1341815622655&pagename=BibUAB/Page/TemplatePlanaBibUAB�
http://www.uab.cat/servlet/Satellite?c=Page&cid=1341815622655&pagename=BibUAB/Page/TemplatePlanaBibUAB�
http://www.uab.cat/servlet/Satellite?c=Page&cid=1341815622655&pagename=BibUAB/Page/TemplatePlanaBibUAB�
http://www.uab.cat/servlet/Satellite?c=Page&cid=1341815622655&pagename=BibUAB/Page/TemplatePlanaBibUAB�
http://www.uab.cat/servlet/Satellite?c=Page&cid=1341815622655&pagename=BibUAB/Page/TemplatePlanaBibUAB�
http://www.uab.cat/servlet/Satellite?c=Page&cid=1341815622655&pagename=BibUAB/Page/TemplatePlanaBibUAB�
http://www.uab.cat/servlet/Satellite?c=Page&cid=1341815622655&pagename=BibUAB/Page/TemplatePlanaBibUAB�
http://www.uab.cat/servlet/Satellite?c=Page&cid=1341815622655&pagename=BibUAB/Page/TemplatePlanaBibUAB�
http://www.uab.cat/servlet/Satellite?c=Page&cid=1341815622655&pagename=BibUAB/Page/TemplatePlanaBibUAB�
http://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2006-12308�
http://ddd.uab.cat/record/108435�
http://ddd.uab.cat/record/108435�
http://ddd.uab.cat/record/108435�
http://ddd.uab.cat/record/108435�
http://ddd.uab.cat/record/108435�
http://ddd.uab.cat/record/108435�
http://ddd.uab.cat/record/108435�
http://ddd.uab.cat/record/108435�
http://ddd.uab.cat/record/108435�
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16. Eines bibliomètriques i acreditació 
   
Permeten als investigadors avaluar i acreditar la seva  
producció científica 
 

Guia general: Suport a l’acreditació i avaluació de la recerca 
 
 
 
Bases de dades amb eines bibliomètriques: 

•ISI Web of Knowledge 
•Scopus  

 
 

Comunicació: Recerca. Pàgina del nostre blog Comunicació 
 
 

http://www.bib.uab.cat/human/acreditacions/planes/publiques/index.php�
http://www.bib.uab.cat/human/acreditacions/planes/publiques/index.php�
http://www.accesowok.fecyt.es/login/�
http://www.accesowok.fecyt.es/login/�
http://www.scopus.com/scopus/home.url�
http://www.scopus.com/scopus/home.url�
http://blogs.uab.cat/comunicacio/recerca/�
http://blogs.uab.cat/comunicacio�
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17. Per estar al dia 
  

Comunicació 
   El blog de la Biblioteca de Comunicació i Hemeroteca General

  
Noves adquisicions 
 
Formulari sol·licitud de documents  
   Peticions de compra de nous documents 
 
Les notícies de la web 
 
Cursos de formació de les biblioteques 

  
      

http://blogs.uab.cat/comunicacio�
http://websb.uab.cat/novesadquisicions/index.php�
http://www.bib.uab.cat/serveis/adquisicio_documents/�
http://www.uab.cat/biblioteques�
http://www.bib.uab.cat/formacio/�


Recursos digitals en comunicació  52 

Més informació a: 
Pregunt@ 

 
 
 

Guies d’ajuda de les biblioteques 
 

Com trobar ...  
A Comunicació, el blog de la BCHG 

 
Recursos per a alumnes i professors 

 
Vídeos 

Vídeos de les biblioteques de la UAB i tutorials 
  

http://www.bib.uab.es/referencia/formsrvuab.htm�
http://www.uab.es/servlet/Satellite/recursos-d-informacio/guies-d-ajuda-1335510202657.html�
http://blogs.uab.cat/comunicacio/on-trobar/�
http://www.uab.cat/servlet/Satellite?c=Page&cid=1345655058782&pagename=BibUAB/Page/TemplatePlanaBibUAB�
http://www.uab.cat/servlet/Satellite?c=Page&cid=1345655058706&pagename=BibUAB/Page/TemplatePlanaBibUAB�
http://www.uab.es/servlet/Satellite/recursos-d-informacio/videos-i-tutorials-1284704400127.html�
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Moltes gràcies pel vostre interès 
 
 
 
 
 

Biblioteca de Comunicació i Hemeroteca General 
(2013) 

@bchgUAB fb.com/bchgUAB 

http://www.uab.cat/servlet/Satellite?c=Page&cid=1257330534030&pagename=BibUAB/Page/TemplatePlanaBibUAB�
https://twitter.com/bchgUAB�
https://twitter.com/bchgUAB�
https://www.facebook.com/bchgUAB�
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