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Recursos digitals en 

FISIOTERÀPIA 

 

 
 
 

El Catàleg de les Biblioteques de la UAB  és l’eina bàsica per cercar,  localitzar i 
accedir al fons documental de totes les biblioteques de la UAB. 

                                   http://www.uab.cat/biblioteques 
Els recursos electrònics es poden consultar a text complet si la UAB hi té accés. 
També, es poden consultar, des de fora de la universitat, a través del servei ARE 

(Accés al Recursos Electrònics). 
 

També es pot fer servir, com a eina de cerca, el Catàleg Col·lectiu de les Universitats 
de Catalunya – CCUC:  http://ccuc.cbuc.cat/ 

 

 American Physical Therapy Association 

 Asociación Española de Fisioterapeutas 

 Australian Physiotherapy Association 

 Biomechanics World Wide 

 Canadian Academy of Manipulative Therapy  

 Col·legi de Fisioterapeutes de Catalunya  

 Instituto de Biomecánica de Valencia 

 Physical Therapist online 

 Sociedad Española de Fisioterapia en Pediatría  

 The Physiotherapy Pain Association 

 World Confederation for Physical Therapy 

http://twitter.com/#medicinauab
http://www.uab.cat/biblioteques
https://login.are.uab.cat/login
http://ccuc.cbuc.cat/
https://www.apta.org/
http://www.aefi.net/
http://www.physiotherapy.asn.au/
http://www.uni-duisburg-essen.de/~qpd800/WSITECOPY.html
http://manipulativetherapy.org/
http://www.fisioterapeutes.com/
http://www.ibv.org/
http://www.physicaltherapist.com/
http://www.sefip.org/
http://www.ppaonline.co.uk/
http://www.wcpt.org/


 
Guia > Recursos digitals en Fisioteràpia 

 
 
 

 
           Eines i recursos per a la recerca 
 

 DOAJ   

Directori de revistes científiques i acadèmiques. 
 Ebsco 

Ofereix textos complets i publicacions periòdiques acadèmiques. 
 eFisoterapia 

Articles, enllaços, llibres i serveis de fisioteràpia. 
 FreeMedicalJournals 

Revistes mèdiques en línia, d’accés lliure. 
 ProQuest 

Base de dades d’accés a articles a text complet. 
 ScienceDirect 

Ofereix, als subscriptors, accés en línia al contingut de publicacions 
científiques, tècniques i biomèdiques. 

 ScIELO   

Biblioteca electrònica  de revistes científiques en salut pública. 
 SpringerLink  

Col·lecció en línea de revistes,llibres i obres de referència en l’àmbit 
científic, tecnològic i mèdic. 

 Wiley Online 

Col·lecció de recursos sobre la vida i la salut. 

 Compludoc  

Ressenyes d'articles publicats d'una selecció de més de 4 mil revistes 
científiques analitzades per la Biblioteca de la UCM. 

 DIALNET  

Servei de revistes científiques hispanes.  Permet  donar-se d’alta per 
rebre alertes dels sumaris de les revistes que més interessin. 

 Documed  

Bibliografia corresponent a Documentación Médica Española. 

 ENFISPO  

Articles de revistes elaborada per la Biblioteca de la “Escuela 
Universitaria de Enfermería, Fisioterapia y Podología”  de la UCM. 

 IBECS 

Biblioteca virtual en Salut. 

 IME 

Base de dades bibliogràfica del CSIC. Recull articles de revistes 
científiques, actes de congressos, informes, monografies, etc. 

 Web of  Knowledge 

Multi disciplinar en tots els camps de la Ciència. Inclou: Factor  d’Impacte 
de les Revistes, gràfiques de producció científica, factor H, etc. 

 Kinédoc 

Base de dades francesa especialitzada en fisioteràpia i rehabilitació. 
 MD Consult Core Collection  

Revistes i llibres mèdics a text complet, guies de pràctica clínica, etc. 

 

 MedEs 

Recull d’ articles de revistes espanyoles de medicina i farmàcia. 

 Medline - PubMed 

Base de dades bibliogràfica de la National Library of Medicine que recull 
referències d'articles de les millors revistes especialitzades en medicina. 

 Physiotherapy Evidence Database-PEDro  

Base de dades especialitzada en fisioteràpia basada en l'evidència. 

 Rehabdata  

Base de dades de la National Rehabilitation Information Center 
especialitzada en rehabilitació i discapacitats. 

 SCOPUS 

Engloba una gran col·lecció de recursos científics, tècnics i mèdics.  
Permet establir medicions de producció científica. 

 Trip Database  

Té com a objectiu respondre a les necessitats dels professionals de la 
salut amb criteris de medicina basada en la evidència. 

 

 
Eines i recursos d’especial interès 
 
 

 
  

 

 

Mendeley Institucional  
Gestor de referències bibliogràfiques 

que permet importar referències, 
organitzar-les i incloure-les com a cites 

en els treballs.  
 

DDD 
Dipòsit Digital de Documents de  la UAB 

que conté informació de biblioteques, 
materials de curs, guies, etc. 

 
 

  

Documents electrònics  
 
Revista electrònica FisioGlobal  

Revista Científica Iberoamericana del Mètode Mézières i teràpies 
globals.  
TERMCAT.Diccionari de Fisioteràpia  

Recull i defineix conceptes relacionats amb aquesta disciplina científica. 
EMC. Kinesiterapia, medicina física  

Exposa les principals tècniques i les seves aplicacions en reumatologia, ortopèdia, 
neurologia, etc. 

http://www.doaj.org/
http://www.ebsco.com/
http://www.efisioterapia.net/
http://www.freemedicaljournals.com/
http://cataleg.uab.cat/search~S1*cat?/tproquest/tproquest/1%2C7%2C1642%2CB/exact&FF=tproquest+health+and+medical+complete&1%2C1392%2C
http://www.sciencedirect.com/
http://www.scielosp.org/scielo.php?lng=es
http://springerlink.metapress.com/
http://onlinelibrary.wiley.com/
http://europa.sim.ucm.es/compludoc/
http://dialnet.unirioja.es/
http://www.uv.es/~docmed/documed/documed.html
http://alfama.sim.ucm.es/isishtm/enfispo.asp
http://ibecs.isciii.es/cgi-bin/wxislind.exe/iah/online/?IsisScript=iah/iah.xis&base=IBECS&lang=e
http://www.netvibes.com/medibloc#IME
http://www.accesowok.fecyt.es/login/
http://kinedoc.org/Kinedoc-war/pageAccueil.do
http://www.mdconsult.com/php/194598488-3/homepage
http://www.fundacionlilly.com/Nitro/foundation/templates/medes-search.jsp?page=30100
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/sites/entrez
http://www.pedro.org.au/
http://www.naric.com/research/rehab/
http://www.scopus.com/
http://www.tripdatabase.com/index.html
http://www.uab.cat/biblioteques/mendeley/
http://ddd.uab.cat/
http://www.uab.cat/biblioteques/mendeley/
http://ddd.uab.cat/
http://www.metodo-mezieres.com/index.php/cat/
http://www.termcat.cat/es/Diccionaris_En_Linia/196/Presentacio/
http://cataleg.uab.cat/record=b1916485~S1*cat

