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Accés als recursos digitals des de fora de la UAB 
 
El servei ARE permet accedir des de qualsevol dispositiu amb connexió a internet als recursos 
electrònics subscrits per la universitat des de fora de la UAB. Per a utilitzar-lo cal ser membre de 
la comunitat universitària de la UAB i respectar-ne les condicions d’ús. 
 

Recursos d’interès actual  
 

Accés gratuït a més de 30.000 llibres electrònics de la plataforma ScienceDirect fins al proper 31 
d'octubre de 2020.  
Podràs llegir en línia els llibres i descarregar-los complets o bé seleccionant tan sols aquells 
capítols que necessitis.  
 

 Accés als ebooks de ScienceDirect 
 

Localització de documents 
 
El Cercador és una eina que permet fer una cerca simultània a tots els recursos d’informació 
disponibles a les biblioteques de la UAB. Ofereix l’enllaç al text complet dels recursos subscrits 
per la UAB. 
 

 Guia del Cercador 
 Cercador - Vídeo d'ajuda 

Bases de dades de ciències de la salut 

La Biblioteca Cochrane Plus 
Revisions sistemàtiques i metaanàlisi de grups d’experts. Sintetitza la informació dels estudis 
clínics. És el que es coneix com a Medicina Basada en l’Evidència. 
 
CIM-10-MC/SCP 
Codificació internacional de malalties, coneguda internacionalment com a ICD (International 
Classification of Diseases) permet codificar les malalties i problemes relacionats amb la salut.   
 

 Consulta interactiva de la CIM-10-MC/SCP 2018 
 
 

IBECS (Índice Bibliográfico Español en Ciencias de la Salud)  
Base de dades bibliogràfica produïda per l’Instituto de Salud Carlos III en col·laboració amb 
BIREME/OPS/OMS que recull els articles publicats a 200 revistes científiques especialitzades en 
ciències de la salut i editades a Espanya. Àmbit temàtic: medicina (salut pública, epidemiologia, 
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Recursos temàtics 

 

 

administració sanitària i les diverses especialitats), farmàcia, odontologia, psicologia, infermeria 
i veterinària. Abast cronològic: des del 2000 fins a l’actualitat. 
 
MEDES (MEDicina en ESpañol) 
Base de dades bibliogràfica especialitzada en medicina i farmàcia que conté els articles publicats 
des de l’any  2001 en una selecció de 101 revistes editades en castellà. 
 
MEDLINE 
Base de dades bibliogràfica produïda per la National Library of Medicine dels Estats Units d’Amèrica. Conté 

més de 25 milions de referències corresponents a 5.200 revistes biomèdiques. Abast internacional. 
Cobertura des de l’any 1966 fins a l’actualitat. 
 

PubMed  
PubMed és un projecte desenvolupat per la National Library Medicine dels Estats Units d’Amèrica 
amb l’objectiu d’oferir un accés lliure a la base de dades Medline i a d’altres revistes i fonts 
d’informació mitjançant un motor de cerca a Internet. Conté més de 30 milions de cites 
bibliogràfiques i resums de publicacions principalment editades a partir de l’any 1966. Alguns 
registres inclouen l’enllaç al text complet de les publicacions allotjades a PubMed Central i a les 
pàgines d’editors que publiquen en accés obert. Àmbit biomedicina i ciències de la vida. 
 

Bases de dades multidisciplinàries 
(que incorporen indicadors i eines per avaluar la producció científica) 
 

Scopus 
Base de dades multidisciplinària produïda per Elsevier que indexa els continguts de 24.600 
publicacions periòdiques actives i 198.000 monografies (llibres i actes de congressos) d'unes 
5.000 editorials. Conté referències bibliogràfiques i resums. Ofereix serveis de valor afegit: 
creació d’alertes bibliogràfiques, els índexs SJR i SNIP que avaluen la qualitat de les revistes 
(l’anomenat factor d’impacte), l’índex H dels autors, entre d’altres. Àmbit internacional. Cobertura 
temporal a partir de 1970 principalment i fins a l’actualitat. 
 
Web of Science 
Portal d’àmbit principalment anglosaxó de l’empresa Clarivate Analytics que permet la consulta 
d’un conjunt de bases de dades bibliogràfiques i bibliomètriques de caràcter multidisciplinari. 
Permet fer cerques temàtiques i per obra i/o autor citats i també consultar indicadors bibliomètrics 
(nombre de citacions, índex H, factor d’impacte de les revistes, etc.). Inclou, entre d’altres bases 
de dades, Science Citation Index Expanded (1900- ) i el Journal Citation Reports (1997- ). 
 

Llibres i revistes digitals subscrits per la UAB 

Accés a llibres i revistes digitals 
Permet cercar llibres i revistes digitals per títol, matèria o ISBN/ISSN.         
 

 Harrison Medicina 
Accés al text complet del llibre Harrison. Principios de Medicina Interna, 20ª ed. (cop. 
2018) 
 

 JoVE (Journal of Visualized Experiments)  
Revista científica en línia que publica des de l’any 2006 articles revisats per parells en 
format vídeo sobre tècniques i procediments emprats en la investigació experimental 
als laboratoris d’instituts de recerca de prestigi internacional. Els editors estan 
establerts a Cambridge (MA). L’objectiu de JoVE és contribuir a la transparència de la 
medicina experimental, afavorir la reproductibilitat dels experiments biològics i estalviar 
temps en l’aprenentatge de les tècniques experimentals de laboratori.  
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Repositoris / Dipòsits digitals 

 

DART - Europe (Digital Access to Research Theses - Europe)  
Portal per a facilitar l’accés al text complet de les tesis de recerca defensades a les universitats 
europees. Projecte col·laboratiu desenvolupat amb el suport de LIBER (Ligue des Bibliothèques 
Européennes de Recherche) i pel Grup de Treball europeu de la Networked Digital Library of 
Theses and Dissertations (NDLTD). Actualment conté vora de 829.000 tesis de recerca en accés 
obert de 619 universitats de 28 països de l’àmbit territorial europeu. 

DDD (Dipòsit Digital de Documents de la UAB) 
Repositori institucional de la UAB amb l’objectiu de recollir, gestionar, difondre i preservar la 
producció científica, docent i patrimonial de la universitat. Es tracta d’una plataforma d’accés 
obert i intraoperable. Actualment conté 200.000 registres. 

DIALNET 
Portal per a facilitar l’accés als sumaris de 10.804 revistes acadèmiques disponibles a les 
biblioteques principalment universitàries que col·laboren en aquest projecte cooperatiu 
encapçalat per la Fundación Dialnet de la Universitat de la Rioja. També s’indexen tesis, 
congressos, capítols de llibres i monografies. Actualment conté 7 milions de registres. Ofereix un 
servei d’alertes vinculat a la base de dades de sumaris.  

RECERCAT (Dipòsit de la Recerca de Catalunya)  
Repositori cooperatiu que recull, preserva i difon la producció científica de les universitats i 
centres de recerca de Catalunya des de l’any 2005. Actualment conté més de 170.000 documents 
en accés obert. Entre d’altres trobem articles de revista, treballs d’investigació/fi de màster, 
treballs/projectes fi de carrera, ponències de congressos, informes, documents de treball, etc. 
Projecte gestionat i coordinat pel Consorci de Serveis Universitaris de Catalunya (CSUC) amb la 
col·laboració de la Biblioteca de Catalunya. 

TDX (Tesis Doctorals en Xarxa)  
Portal per a facilitar l’accés al text complet de vora 32.000 tesis doctorals presentades a 15 
universitats de l’àmbit territorial de parla catalana. Aquest projecte va néixer l’any 1999. L’any 
2007 es va emprendre la iniciativa de digitalitzar i incorporar també les tesis originalment 
publicades en format paper o en microfitxa. TDX està coordinat pel Consorci de Serveis 
Universitaris de Catalunya (CSUC). 
 
TESEO 
Portal del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte habilitat amb l’objectiu de poder identificar 
i localitzar les tesis doctorals presentades a l’estat espanyol des de l’any 1976. Els registres en 
alguns casos contenen l’enllaç a un repositori extern per a consultar el text complet de les tesis. 

ProQuest dissertations & theses global  
Repositori d’àmbit internacional de tesis i dissertacions acadèmiques presentades a les 
universitats de prop de 100 països. Conté 5 milions de registres bibliogràfics, 2’5 milions amb 
accés al text complet. Cobertura temporal: Tesis publicades des del 1861 fins a l’actualitat. A 
partir de 1980 els registres inclouen un resum elaborat pels autors i, a partir de 1997, la major 
part de les tesis són accessibles a text complet.  

 

Gestor de referències bibliogràfiques 

Mendeley Institucional 
Gestor de referències bibliogràfiques que permet guardar les cites, compartir-les i incloure-les 
com a citacions en els treballs i bibliografies. També és una xarxa social acadèmica i un catàleg 
col·laboratiu de literatura científica.  
 

http://www.dart-europe.eu/basic-search.php
http://www.ndltd.org/
http://www.ndltd.org/
https://ddd.uab.cat/?ln=ca
https://cataleg.uab.cat/iii/encore/record/C__Rb1614349?lang=cat
https://www.recercat.cat/
https://www.tdx.cat/?locale-attribute=ca_ES
https://www.educacion.gob.es/teseo/irGestionarConsulta.do
https://cataleg.uab.cat/iii/encore/record/C__Rb1935933?lang=cat
https://www.uab.cat/web/estudia-i-investiga/mendeley-institucional-1345718283901.html


 
 

Recursos temàtics 

 

 

Bibliografia de curs 

Bibliografia de curs 
Secció al catàleg de les biblioteques que us permet consultar la bibliografia recomanada per 
assignatura o pel nom de la persona responsable (professor/a). 

 Vídeo Com consultar els llibres recomanats d'una assignatura? 
 

 

 

Xarxes socials 

 

 @medicinauab             

  @biblio_laporte 

 biblioteques_uab 

 bibliotequesUAB 

 bibliotequesUAB 
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