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Catàleg de les Biblioteques UAB: http://cataleg.uab.cat/record=b1713818  

 
 
1. Entreu dins la base de dades Aranzadi Bibliotecas i cerqueu dins l’apartat Cerca 

universal la Ley Orgànica 10\1995, RCL 1995\3170 (marginal del Repertorio 
Cronológico de Legislación, revista en paper). 

 
 Quin és el nom sencer de la Llei? 
 Quina normativa ha afectat a aquesta llei? 
 Accedeix a la versió original i indica el temps de vigència. 
 Busqueu la Llei pel número de marginal. 

 
 
2. Feu ara la cerca dins l’apartat Legislació de la base de dades: ompliu i cerqueu per 

títol de la Llei, rang, i /o núm. de disposició.  
 
 
3. Dins la Cerca universal busqueu documents sobre víctimes de delictes i responeu: 
 

 Quants resultats s’han obtingut en legislació? I com a projectes de llei? Quants de 
jurisprudència? 

 Quants resultats hi ha en l’àmbit estatal i quants en l’àmbit autonòmic? 
 Dins la jurisprudència, podeu filtrar els resultats buscant a dins la paraula clau  

garanties. 
 Refineu la cerca acotant per ubicació geogràfica, per exemple Catalunya. 
 Seleccionar (menú esquerra) els d’àmbit penal i ordena’ls en data descendent (de 

més actual a més antic) 
 

Seleccioneu alguna sentència i l’envieu al vostre compte de correu electrònic. 
 
 
4. Cerqueu dins la Cerca universal el marginal RJ 2008\1314 obtingut del Repertorio de 

Jurisprudencia Aranzadi (revista en paper).  
 

 De quina sentència es tracta? 
 De quin tribunal és? 
 Normativa que considera 
 Tema central de la sentència 
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Catàleg de les Biblioteques UAB: http://cataleg.uab.cat/record=b1826052 

 
5. Entreu en una altra base de dades, ara Scopus. Cal que cerqueu de forma general 

articles de revista sobre white collar crime. 
 

 Refineu la cerca per any (2014) i per la paraula clau Aspectes legals. 
 Torneu-la a limitar per Female. 
 Seleccioneu els resultats i feu una bibliografia en format APA (American 

Psycological Association). 
 
Podeu consultar com fer bibliografia en aquest format seguint les indicacions de la guia: 
Citacions bibliogràfiques segons el model  de l’American Pshycological Association 
(http://ddd.uab.cat/record/113512). 

 

 

Catàleg de les Biblioteques UAB: http://cataleg.uab.cat/record=b1695596  

 

6. Entreu a continuació a una nova plataforma, Bases de datos bibliográficas del CSIC: 

 Feu una cerca per maltrato mujeres. 

 Seleccioneu els documents que podeu consultar a text complet i guardeu-ne la 
selecció. 

 Aneu a la Búsqueda por campos i feu una cerca per violencia género, a partir 
de l’any 2012, amb l’autor García 

 Seleccioneu-ne alguns i aneu a veure els registres que heu seleccionat. 

 Descarregueu-los en un arxiu. 
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