Altres recursos
Podeu trobar més informació sobre treballs acadèmics dins dels Recursos docents de
les Biblioteques UABal DDD http://ddd.uab.cat/collection/recdocbib

Eines i recursos documentals

Consulteu les guies temàtiques sobre els recursos i les eines segons l’àmbit temàtic en
què esteu interessats http://www.uab.cat/biblioteques/guies-tematiques

Treball de recerca –

Argumenta és un recurs de 9 universitats catalanes que per millorar les competències
lingüístiques i comunicatives en un entorn
virtual.http://wuster.uab.es/web_argumenta_obert/

Batxillerat / ARGÓ

Com fer una bona exposició oral https://www.uab.cat/web/estudia-i-investiga/exposiciooral-1345721113003.html

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

Edició març 2019
Versió digital http://ddd.uab.cat/record/132876

Aquesta guia us ofereix eines i recursos documentals de la UAB
que podeu utilitzar per a realitzar el vostre treball de recerca de
Batxillerat

Eines i recursos documentals – Treball de recerca - Batxillerat

El Cercador http://www.uab.cat/biblioteques
Eina que permet la cerca simultània de tots els recursos de les Biblioteques de la UAB,
tant impresos com electrònics, oferint l’accés al text complet. Pots cercar des d’un únic
punt, articles, llibres, capítols de llibre, bases de dades, etc...

Catàleg Col·lectiu de les Universitats de Catalunya
http://ccuc.csuc.cat
Catàleg de tots els recursos documentals, en tot tipus de suport, que podeu trobar a les
biblioteques de les universitats catalanes.

Busca simultàniament a:


El catàleg de las biblioteques de la UAB



La biblioteca digital de la UAB (recursos electrònics subscrits per les
biblioteques de la UAB)



Els dipòsits digitals DDD y Traces

Permet:


Limitar els resultats segons diversos criteris



Accedir al text complet (si està disponible)



Gestionar les reserves i préstecs de documents a través de “El meu compte”



Guardar llistes de documents, enviar les referències i exportar-les al gestor de
referències bibliogràfiques Mendeley

Gestió de la informació: cites i bibliografia
Com citar en el vostre treball segons diferents estils. Consulteu la
web https://www.uab.cat/web/estudia-i-investiga/citacions-i-bibliografia1345708785665.html

Us aconsellem treballar la bibliografia amb programes gestors de
referències bibliogràfiques. Un d’aquests programes és Mendeley
Free http://www.mendeley.com
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 de forma lliure per internet i en qualsevol format: fotografia,
article, etc. Consultar-la lliurement per internet no implica
l’absència de drets.

Podeu consultar la guia del cercador al DDD https://ddd.uab.cat/record/196855

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
les idees o fragments de text que s’han copiat d’altres treballs.
Trobareu més informació a:



Blog de propietat intel·lectual i accés obert
http://blogs.uab.cat/dretsautor/



La guia Recursos audiovisuals i drets d’autor on s’explica
què cal tenir en compte per incorporar imatges o sons al
vostre treball http://ddd.uab.cat/record/108435

