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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. Inclou documents de 
fisioteràpia 
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Recursos digitals en 
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El Cercador 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 als Recursos Electrònics). 

 
 
   

Col·legi de Fisioterapeutes de Catalunya  
Instituto de Biomecánica de Valencia 
Asociación Española de Fisioterapeutas 
Sociedad Española de Fisioterapia en Pediatría 
World Confederation for Physical Therapy 
Physical Therapist online 
The Physiotherapy Pain Association 
American Physical Therapy Association 
Australian Physiotherapy Association 
Canadian Academy of Manipulative Therapy  
  
 

https://twitter.com/medicinauab
http://www.instagram.com/biblioteques_uab/
https://www.facebook.com/bibliotequesUAB/
http://www.youtube.com/channel/UCe6S0lv1IdvtDx8gg7t4dhg
http://www.uab.cat/biblioteques/mendeley/
http://ddd.uab.cat/
https://ddd.uab.cat/search?ln=ca&sc=1&p=fisioterapia&f=&action_search=Cerca&c=artinf&c=jorcon&c=pubper&c=llicol&c=docrec&c=matdid&c=matcur&c=docgra&c=fonper
http://www.uab.cat/biblioteques/
http://www.uab.cat/web/que-oferim/acces-als-recursos-electronics-1345727672556.html
http://www.uab.cat/biblioteques/mendeley/
http://ddd.uab.cat/
http://www.fisioterapeutes.com/
http://www.ibv.org/
http://www.aefi.net/
http://www.sefip.org/
http://www.wcpt.org/
http://www.physicaltherapist.com/
http://ppa.csp.org.uk/join-us
https://www.apta.org/
http://www.physiotherapy.asn.au/
http://manipulativetherapy.org/
http://www.sefip.org/
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Eines i recursos per a la recerca 
 
Bases de dades de fisioteràpia i infermeria 
 
CINAHL Complete 
Base de dades especialitzada  en les àrees d’infermeria, de fisioteràpia i altres àmbits 
de ciències de la salut. 
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. 
ENFISPO  
Articles de revistes elaborada per la Biblioteca de la Escuela Universitaria de 
Enfermería, Fisioterapia y Podología  de la UCM. 
Kinédoc  
Base de dades francesa especialitzada en fisioteràpia i rehabilitació. 
Nursing & Allied Health Database 
Branca de la base de dades Proquest dedicada a la Infermeria i la fisioteràpia. 
Informação em Agentes Físicos e Mecanoterapia 
Base de dades que reuneix referències bibliogràfiques sobre la fisioteràpia orientada a 
objectius terapèutics. 
Cuidatge 
Base de dade d’infermeria de la Biblioteca d’Infermeria de la Universtat Rovira i Virgili 
de Tarragona 
 
 
Bases de dades de medicina 
 
Pubmed 
Base de dades bibliogràfica de la National Library of Medicine que recull referències 
d'articles de les millors revistes especialitzades en medicina. 
 
Portal de fisioteràpia 
 
eFisoterapia 
Articles, enllaços, llibres i serveis de fisioteràpia. 
 
Catàlegs 
 
Cercador 
Revistes de fisioteràpia al cercador de les biblioteques de la UAB. 
 
 
 

Directoris de revistes  
 
DOAJ   
Directori de revistes científiques i acadèmiques d’accés obert. 
FreeMedicalJournals 
Revistes mèdiques en línia, d’accés lliure. Inclou revistes de fisioteràpia. 
ScIELO   
Revistes científiques espanyoles de salut pública. 
 
 
 
Recursos Pluridisciplinars 
 
SCOPUS 
Engloba una gran col·lecció de recursos científics, tècnics i mèdics.  Permet establir 
medicions de producció científica. 
Web of Science 
Multi disciplinar en tots els camps de la Ciència. Inclou: Factor  d’Impacte de les 
revistes, gràfiques de producció científica, factor H, etc. 
DIALNET  
Servei de revistes científiques hispanes.  Permet  donar-se d’alta per rebre alertes dels 
sumaris de les revistes que més interessin. 
 
Repositoris 
 
Recercat 
Repositori cooperatiu en el que es pot consultar la literatura de recerca de les 
universitats i centres d'investigació de Catalunya. Inclou documents de fisioteràpia. 
 
        

     
  Documents electrònics 
 
Harrison on-line 
Recurs de Patologia general en castellà. 
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. 
        . 
 

https://cataleg.uab.cat/iii/encore/record/C__Rb1912025?lang=cat
http://www.pedro.org.au/
https://www.naric.com/?q=es/node/60
http://alfama.sim.ucm.es/isishtm/enfispo.asp
http://kinedoc.org/Kinedoc-war/pageAccueil.do
https://search.proquest.com/nahs?accountid=15292
http://agfisicos.com/
http://teledoc.urv.es/cuidatge/
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?otool=bibuablib
http://www.efisioterapia.net/
https://catalegclassic.uab.cat/search~S1*cat/?searchtype=d&searcharg=fisioterapia+revistes&searchscope=1&sortdropdown=-&SORT=DZ&extended=0&SUBMIT=Cerca&searchlimits=&searchorigarg=XNursing+%26+Allied+Health+Database%26SORT%3DD
https://doaj.org/
http://www.freemedicaljournals.com/
http://www.freemedicaljournals.com/f.php?f=ip_phthe
http://www.scielosp.org/scielo.php?lng=es
http://www.scopus.com/
https://cataleg.uab.cat/iii/encore/record/C__Rb1625736?lang=cat
http://dialnet.unirioja.es/
https://www.recercat.cat/
https://www.recercat.cat/discover?query=fisioterapia
https://harrisonmedicina.mhmedical.com/book.aspx?bookid=1717
http://www.metodo-mezieres.com/index.php/cat/
http://www.termcat.cat/es/Diccionaris_En_Linia/196/Presentacio/
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