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Fotografia de: jfcherry / Foter / CC BY-SA
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 de interès actual
Més de 50.000 llibres digitals a prova de les editorials Elsevier, Springer i Wiley. A finals d’any el Servei de
Biblioteques seleccionarà els més consultats per a la seva adquisició i passaran a formar part del catàleg de
la UAB.
Fins el 30 de juny podràs consultar de forma gratuïta alguns products ClinicalKey a prova com, por exemple,
ClinicalKey Physician, amb contingut mèdic en anglès i castellà, o practicar exàmens amb més de 5.000
preguntes i respostes a través de ClinicalKey Student Medicine, a la pestanya “Tareas”.
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.
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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.
IBECS (Índice Bibliográfico Español en Ciencias de la Salud)
Base de dades elaborada per l’Instituto de Salud Carlos III en col·laboració amb la Biblioteca Virtual en Salud
que recull els articles de més de 200 revistes científico-sanitàries publicades a Espanya des de l’any 2000.
MEDES (MEDicina en ESpañol)
Base de dades que conté articles de més de 100 revistes espanyoles de Medicina i Farmàcia.

Recursos temàtics
MEDLINE
Base de dades bibliogràfica. Conté més de 25 milions de referències, de 5.200 publicacions biomèdiques i de
ciències de la vida, recopilades per la National Library of Medicine dels Estats Units d’Amèrica des de 1966
fina a l’actualitat.
PubMed
Portal amb diverses bases de dades mèdiques (entre elles Medline) creada per la National Library of Medicine
dels Estats Units d’Amèrica. Conté més de 30 milions de referències y abstracts de literatura biomèdica
revisats per parells. No proporciona el text completo de l’article, però sí al seu l’enllaç sempre que sigui d’accés
obert i gratuït.
Bases de dades multidisciplinàries
(que incorporen indicadors i eines per avaluar la producció científica)
Scopus
Base de dades multidisciplinària que conté els articles publicats en més de 15.000 revistes revisades por
parells de totes las àrees del coneixement. Ofereix serveis de valor afegit como són els índex SJR y SNIP
que valoren la qualitat de les revistes, la creació d’alertes bibliogràfiques, així como la anàlisi i la realització
dels gràfics sobre la producció científica d’un autor (índex H i cites rebudes). Dona accés als resums des de
1966 i a les referències completes des de 1995.
Web of Science
Conjunt de bases de dades bibliogràfiques i bibliomètriques de caràcter multidisciplinari. Permet cerques
temàtiques, per obra o autor citat, la consulta d’indicadors bibliomètrics (nombre de cites rebudes, índex H,
factor d’impacte de les revistes, gràfics de producció científica, etc.). Inclou, entre altres bases de dades,
Science Citation Index Expanded y Journal Citation Reports.
Llibres i revistes digitals subscrits per la UAB
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Accés a llibres i revistes digitals
Permet cercar llibres i revistes digitals per títol, matèria o ISBN/ISSN.
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ClinicalKey Student Medicine base de dades en castellà per l’aprenentatge de la Medicina amb més
de 200 llibres digitals, entre d’altres Anatomía de Netter, Medicina Interna Farreras Rozman o
Fisiología de Guyton&Hall, així com més de 850 vídeos i més de 60.000 imatges.
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Harrison Medicina Accés al text complet del llibre Harrison. Principios de Medicina Interna.
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JoVE (Journal of Visualized Experiments) La primera revista en vídeo. The Journal of Visualized
Experiments, ofereix vídeos d’ experiments científics de laboratoris de referència mundial.
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LWW Library Ciencias Básicas plataforma digital en castellà pels estudiants en ciències de la salud i
d’altres àrees dedicades a l’atenció de la salut. Conté 33 títols, com Anatomía con orientación clínica
de Moore; Ross. Histología. Texto y atlas de Ross, Embriología médica de Langman o Neuroanatomía
clínica de Snell, entre d’altres. Més de 6,000 preguntes d’opció múltiple amb respostes i enllaços a
tòpics dins de la col·lecció de llibres de text. Més de 130 vídeos i 28 fitxers d'àudio. Més de 340 casos
clínics que faciliten l’aprenentatge, capítols addicionals, imatges, etc.

Repositoris / Dipòsits digitals
DART - Europe (Digital Access to Research Theses - Europe)
Associació de biblioteques d’investigació i de consorcis bibliotecaris que treballen conjuntament per a la
millora de l’accés global a les tesis doctorals europees.
DDD (Dipòsit Digital de Documents de la UAB)
Recopila, gestiona, difon i preserva la producció científica, docent i administrativa de la UAB.

Títol guia
DIALNET
Projecte liderat per la Universitat de La Rioja, amb la participació d’altres universitats espanyoles, per a
l’elaboració d’una base de dades de sumaris de revista. La UAB col·labora en el projecte amb la inclusió de
sumaris d’algunes revistes dels seus fons. Els membres de la comunitat de la UAB tenen accés a la col·lecció
de sumaris, a més, poden donar-se d’alta per rebre alertes de les revistes del seu interès.
ProQuest dissertations & theses global
Base de dades que permet obtenir les dades bibliogràfiques de les tesis doctorals llegides arreu del món.
RECERCAT (Dipòsit de la Recerca de Catalunya)
Repositori cooperatiu on es pot consultar la literatura d’investigació de les universitats i centres d’investigació
de Catalunya, com articles, treballs d’investigació/final de màster, treballs/projectes final de carrera, ponències
de congressos, informes, documents de treball, etc.
TDX (Tesis Doctorals en Xarxa)
Repositori cooperatiu que conté, en format digital, les tesis doctorals llegides a les universitats de Catalunya i
d’altres comunitats autònomes.
TESEO
Informació sobre les tesis doctorals defensades a les universitats espanyoles des de 1976.
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.
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).
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Vídeo Com consultar els llibres recomanats d'una assignatura?
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