
 

 

Altres recursos d’interès 

 DART (Europe E-Theses Journal): portal que permet l’accés al text complet 

de tesis doctorals llegides a universitats europees. És producte de la 
col·laboració entre universitats i consorcis de biblioteques europees. 
www.dart-europe.eu 
 

 TESEO: portal que dóna les dades bibliogràfiques de les tesis doctorals 

presentades a les universitats espanyoles. www.educacion.gob.es/teseo 
 

 Dissertation & Theses: base de dades subscrita per la UAB que permet 

obtenir les dades bibliogràfiques de les tesis doctorals llegides arreu del món. 
www.dart-europe.eu/ 
 

 

Accés als recursos digitals des de fora de la UAB 

Podeu consultar els recursos electrònics subscrits per la UAB des de fora de la 
universitat a través del servei ARE (Accés als Recursos Electrònics).  

 
Per accedir a aquest servei cal ser membre de la comunitat universitària UAB. 
 

La Biblioteca a les Xarxes Socials 
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Suport al Diagnòstic  

Bases de dades orientades a facilitar la presa de decisions clíniques: 
 
 Harrison Medicina: amb el text complet de tots els capítols del Harrison’s 

Principles of Internal  Medicine. També s’hi troben les darreres actualitzacions dels 
continguts. 

 
 La Biblioteca Cochrane Plus: on s’hi troben revisions sistemàtiques i meta-anàlisi 

de grups d’experts. Sintetitza la informació dels estudis clínics. És el que es coneix 
com a Medicina Basada en l’Evidència. 

 
 CIM-10: Classificació estadística internacional de malalties i problemes relacionats 

amb la salut.  
 

Suport a la Recerca 

Bases de dades bibliogràfiques: permeten saber què s’ha publicat sobre 
un tema: 
 
 PubMed: portal amb diverses bases de dades mèdiques (entre elles, Medline) creat 

per la National Library of Medicine dels EUA. Proporciona més de 26 milions de 
referències dins l’àrea de les Ciències de la Salut. 
 

 Medline: base de dades produïda per la National Library of Medicine dels Estats 

Units. Ofereix accés a més de 4 milions d'articles de publicacions de biomedicina 
de tot el món i tracta aspectes mèdics diversos relacionats amb la recerca, la 
pràctica clínica i els serveis d'assistència sanitària. 
 

 Índice Bibliográfico Español (IBECS): base de dades elaborada per l’Instituto de 

Salud Carlos III en col·laboració amb la Biblioteca Regional de Medicina que recull 
els articles de les revistes de ciències de la salut publicades a Espanya des de l’any 
2000.  

 MedEs: recull d’ articles de revistes espanyoles de medicina i farmàcia. 

 

Bases de dades bibliogràfiques amb informació sobre índexs de qualitat 
de les revistes i nivell de producció científica dels autors.  

 
 SCOPUS: conté els articles publicats a més de 15.000 revistes revisades per 

parells de totes les àrees del coneixement. Aquest recurs permet,  també, conèixer 
2 índexs - l’SJR i SNIP - que valoren la qualitat de les revistes, així com també 

analitza i realitza gràfiques sobre la producció científica d’un autor (índex h i cites 
rebudes). 

 
 

 

 
 Web of Science: recull els articles publicats a totes les revistes amb factor 

d’impacte des de 1899 fins l’actualitat. 
 

Proporciona el factor d’impacte de les revistes i també elabora un informe, el 
Citation Report, on els autors poden conèixer les dades dels seus articles 

publicats amb factor d’impacte - núm. de cites rebudes, factor H i gràfiques de 
producció científica. 
 

Altres eines de suport a la recerca 

 Mendeley Institucional: gestor de referències bibliogràfiques que permet guardar 

referències, gestionar-les, compartir-les amb altres usuaris i incloure-les com a 
citació en els treballs. També és una xarxa social acadèmica i un catàleg 
col·laboratiu de literatura científica. 

 DIALNET: base de dades de sumaris de revistes. Permet als usuaris de la UAB 

donar-se d’alta per rebre alertes dels sumaris de les revistes que més interessin. 
Aquest projecte està liderat per la Universidad de La Rioja i hi participa la UAB, 
juntament amb altres universitat espanyoles. 

 

Localització de documents 

El Cercador de les Biblioteques UAB (http://www.uab.cat/biblioteques/) és l’eina 

principal per conèixer si la UAB té accés al document que s’està cercant i ofereix 
l’enllaç al text complet dels recursos digitals als quals la UAB té accés. 
 
També podeu consultar: 
 

 
 DDD (Dipòsit Digital de Documents de la UAB): recopila, gestiona, difon i 

preserva la producció científica, docent i administrativa de UAB. ddd.uab.cat 

 
 Recercat: Dipòsit de documents digitals de recerca d’universitats i centres 

d’investigació de Catalunya. www.recercat.net  
 
 TDX (Tesis Doctorals en Xarxa): on podeu trobar el text complet de totes les tesis 

doctorals llegides a les universitats catalanes i altres comunitats autònomes. 
www.tdx.cat 

http://catalegclassic.uab.cat/record=b1691019~S1*cat
http://catalegclassic.uab.cat/record=b1644308~S1*cat
http://catsalut.gencat.cat/ca/proveidors-professionals/registres-catalegs/catalegs/diagnostics-procediments/consulta-interactiva/
http://catalegclassic.uab.cat/record=b1527480~S1*cat
http://catalegclassic.uab.cat/record=b1527470~S1*cat
http://ibecs.isciii.es/cgi-bin/wxislind.exe/iah/online/?IsisScript=iah/iah.xis&base=IBECS&lang=e
http://www.fundacionlilly.com/Nitro/foundation/templates/medes-search.jsp?page=30100
http://catalegclassic.uab.cat/record=b1826052~S1*cat
http://catalegclassic.uab.cat/record=b1625736~S1*cat
http://www.uab.cat/biblioteques/mendeley/
http://catalegclassic.uab.cat/record=b1614349~S1*cat
http://www.uab.cat/biblioteques/
http://ddd.uab.cat/
http://www.recercat.net/
http://www.tdx.cat/

