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Recursos digitals en Fisioteràpia 
 

 
 

 

Accés als recursos digitals des de fora de la UAB. 
Accés remot 

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-hi cal ser membre de la comunitat universitària 
UAB. 

Recursos d’interès actual 

Recursos de suport a la docència: Editorials que durant el període de confinament COVID-19 ofereixen 

gratuïtament l’accés als seus recursos digitals o bé amplien els que ja tenim subscrits.  

Recursos de suport a la recerca: Trobareu la informació per estar al dia sobre la COVID-19: Informacions 
d’agències internacionals, reculls d’articles, d’informacions i enllaços elaborats per altres biblioteques, 
resultats a cercadors amb informació d’accés lliure. 

Eines i recursos per a la recerca 

Catàleg 
El Cercador de les Biblioteques de la UAB  és l’eina bàsica per cercar la bibliografia de curs pel nom de 
l’assignatura o pel nom del docent) Entre els resultats obtinguts, hi haurà tant els documents en paper com 
els que són en format electrònic i  accessibles des de casa.  

Trobareu les revistes de Fisioteràpia i els  llibres electrònics de Fisioteràpia i Rehabilitació al cercador de 
les biblioteques de la UAB.  

 

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. 

http://www.uab.cat/web/que-oferim/acces-als-recursos-electronics-1345727672556.html
https://www.uab.cat/web/detall-noticia/iniciatives-solidaries-de-les-editorials-durant-el-periode-de-confinament-1345729159515.html?noticiaid=1345810146014
https://www.uab.cat/web/detall-noticia/estigues-al-dia-consulta-els-recursos-sobre-la-covid-19-que-t-ofereixen-les-biblioteques-uab-1345729159515.html?noticiaid=1345810524257
http://www.uab.cat/biblioteques/
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://cataleg.uab.cat/iii/encore/plus/C__Sd%3A%28fisioterapia%29%20%28llibres%20electronics%29__Orightresult__U?lang=cat&suite=def
https://cataleg.uab.cat/iii/encore/record/C__Rb2024368__S%28llibres%20electronics%29%20%28Rehabilitacio%20-Habitatge%20-Delinquents%29__Orightresult__U__X1?lang=cat&suite=def
https://www.uab.cat/biblioteques/
https://cataleg.uab.cat/iii/encore/record/C__Rb1912025?lang=cat
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Physiotherapy Evidence Database-PEDro  
Base de dades especialitzada en Fisioteràpia basada en l’evidència. 

Rehabdata  
Base de dades de la National Rehabilitation Information Center (NARIC) especialitzada en rehabilitació i 
discapacitats. 

ENFISPO  
Articles de revistes elaborada per la Biblioteca de la Escuela Universitaria de Enfermería, Fisioterapia y 
Podología  de la Universidad Complutense de Madrid. 

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. 

EPAdb 
Base de dades que reuneix referències bibliogràfiques sobre la Fisioteràpia orientada a objectius 
terapèutics. 

Cuidatge 
Especialitzada en Infermeria i elaborada per la Biblioteca d’Infermeria de la Universitat Rovira i Virgili de 
Tarragona. Conté uns 55.000 títols d’articles publicats en revistes especialitzades en Infermeria i Ciències 
de la Salut.  

 

Bases de dades de medicina  
PubMed 
Portal amb diverses bases de dades mèdiques (entre elles, Medline) creat per la National Library of 
Medicine dels Estats Units d’Amèrica. Proporciona més de 26 milions de referències dins l’àrea de les 
Ciències de la Salut. 

Portal de Fisioteràpia  
eFisoterapia 

Articles, enllaços, llibres i serveis de Fisioteràpia. 

Directoris de revistes d’accés obert 
DOAJ   
Directori de revistes científiques i acadèmiques d’accés obert. 

FreeMedicalJournals 
Revistes mèdiques en línia, d’accés lliure. Inclou revistes de Fisioteràpia. 

ScIELO España (Scientific Electronic Library Online España) 
Biblioteca virtual formada per una col·lecció de revistes científiques espanyoles especialitzades en Ciències 
de la Salut. El Projecte Scielo es el resultat de la cooperació amb Bireme (Centro Latinoamericano y del 
Caribe en información en Ciencias de la Salud). A Espanya es coordina a través de la Biblioteca 
Nacional de Ciencias de la Salud i compte amb el suport de l’Instituto de Salud Carlos III i de OPS/OMS. 

Recursos pluridisciplinaris 
SCOPUS 
Base de dades multidisciplinària que conté els articles publicats a més de 15.000 revistes revisades per 
parells de totes les àrees de coneixement. Ofereix altres serveis de valor afegit com són: els índex SJR i 
SNIP que valoren la qualitat de les revistes, la creació d’alertes, així com també analitza i realitza gràfiques 
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 
Portal multidisciplinari en tots els camps de la Ciència. Permet fer cerques temàtiques i per obra i/o autor 
citats, consultar indicadors bibliomètrics (nombre de citacions, índex H, factor d’impacte de les revistes, 
gràfiques de producció científica, etc.), i d’entre altres inclou: Science Citation Index Expanded, Journal 
Citation Reports. 
 

http://www.pedro.org.au/
https://www.naric.com/?q=es/node/60
https://naric.com/?q=en
http://alfama.sim.ucm.es/isishtm/enfispo.asp
http://kinedoc.org/Kinedoc-war/pageAccueil.do
https://search.proquest.com/nahs?accountid=15292
https://epadb.com/
https://epadb.com/
http://cataleg.uab.cat/iii/encore/record/C__Rb1573532?lang=cat
http://catalegclassic.uab.cat/record=b1527480~S1*cat
https://search-proquest-com.are.uab.cat/medline/advanced
https://www.nlm.nih.gov/
https://www.nlm.nih.gov/
http://www.efisioterapia.net/
https://doaj.org/
http://www.freemedicaljournals.com/
http://www.freemedicaljournals.com/f.php?f=ip_phthe
http://scielo.isciii.es/scielo.php
https://bvsalud.org/
https://bvsalud.org/
https://www.isciii.es/QueHacemos/Servicios/Biblioteca/Paginas/default.aspx
https://www.isciii.es/QueHacemos/Servicios/Biblioteca/Paginas/default.aspx
https://www.isciii.es/Paginas/Inicio.aspx
https://www.paho.org/es
https://www-scopus-com.are.uab.cat/search/form.uri?display=basic
https://cataleg.uab.cat/iii/encore/record/C__Rb1625736?lang=cat
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DIALNET  
Projecte liderat per la Universidad de la Rioja i on hi participen altres universitats espanyoles en l’elaboració 
d’una base de dades de sumaris de revistes. La UAB col·labora en aquest projecte amb la inclusió dels 
sumaris d’algunes revistes del seu fons. Els membres de la comunitat universitària de la UAB tenen accés 
a la col·lecció de sumaris i a més poden donar-se d’alta per rebre alertes dels sumaris de les revistes que 
més els hi interessin. 

 

Repositoris 
DDD (Dipòsit digital de Documents de la UAB) 

Recopila, gestiona, difon i preserva la producció científica, docent i administrativa de UAB. Inclou documents 
de Fisioteràpia 

Recercat 
Repositori cooperatiu de documents en format digital fruit de la recerca científica de les universitats i centres 
d’investigació de Catalunya. Inclou documents de Fisioteràpia. 

TDX (Tesis Doctorals en Xarxa)  
Repositori on podreu consultar el text complet de les tesis doctorals llegides a les universitats catalanes i 
altres comunitats autònomes. 

Diversos 
Harrison on-line 
Text complet de tots els capítols del llibre Harrison’s Principles of Internal  Medicine. L’actualització del 
contingut és setmanal.   

Mendeley Institucional: gestor de referències bibliogràfiques que permet guardar-les, 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·laborat de literatura científica. 
 

Revista electrònica FisioGlobal 
Revista Científica Iberoamericana del Mètode Mézières (reeducació postural i teràpies globals. 

TERMCAT Diccionari de Fisioteràpia  

Diccionari que recull i defineix conceptes relacionats amb aquesta disciplina científica. 

Glossari de Fisioteràpia  

Vocabulari de termes relacionats amb la Fisioteràpia  

Canal Youtube del Col·legi de Fisioterapeutes de Catalunya. 
 

Organismes i entitats 

Col·legi de Fisioterapeutes de Catalunya.  Pàgina web del Col·legi de Fisioterapeutes de Catalunya. 
Conté informació sobre les mesures preventives pel contagi de COVID-19. 

Instituto de Biomecánica de Valencia. Institut depenent de la Universitat Politècnica de València 
especialitzat en Biomecànica, Ergonomia i Enginyeria emocional 

Asociación Española de Fisioterapeutas. Pàgina web de la principal associació espanyola de 
Fisioterapeutes 

Sociedad Española de Fisioterapia en Pediatría. Associació espanyola de fisioterapeutes especialitzats 
en Pediatria 

World Confederation for Physical Therapy Organisme mundial d’associacions de fisioterapeutes   

Physical Therapist online. Portal web especialitzat en informacions sobre Fisioteràpia: cursos, feina, 
recursos a la Xarxa, etc. 

Chartered Society of Physiotherapy. És l’organisme professional, educatiu i sindical dels 

fisioterapeutes del Regne Unit.  
American Physical Therapy Association. Pàgina web de la principal associació nord-americana de 
fisioterapeutes. 

http://dialnet.unirioja.es/
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
https://www.recercat.cat/
https://www.recercat.cat/discover?query=fisioterapia
https://www.tdx.cat/
https://harrisonmedicina.mhmedical.com/book.aspx?bookid=1717
http://www.uab.cat/biblioteques/mendeley/
http://www.metodo-mezieres.com/index.php/cat/
http://www.termcat.cat/ca/Diccionaris_En_Linia/196/
https://publicacions.uab.cat/pdf_llibres/trif001.pdf
https://www.youtube.com/channel/UCPScSZI8F1SVlt4rAklj6dw
https://www.fisioterapeutes.cat/ca
https://www.ibv.org/
http://www.aefi.net/
http://www.sefip.org/
http://www.wcpt.org/
http://www.physicaltherapist.com/
https://www.csp.org.uk/
https://www.apta.org/
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Australian Physiotherapy Association. Principal organisme que representa els interessos dels 
fisioterapeutes australians i els seus pacients. 
Canadian Academy of Manipulative Therapy. Portal de la principal organització que agrupa els 
fisoterapeutes canadens 

 

 

 
   
 

La Biblioteca a les Xarxes Socials 

 @medicinauab                 

 biblioteques_uab 

 bibliotequesUAB 

 bibliotequesUAB 
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http://www.physiotherapy.asn.au/
https://manippt.org/?lang=fr/
https://www.uab.cat/web/detall-noticia/estigues-al-dia-consulta-els-recursos-sobre-la-covid-19-que-t-ofereixen-les-biblioteques-uab-1345729159515.html?noticiaid=1345810524257
https://twitter.com/medicinauab
http://www.instagram.com/biblioteques_uab/
https://www.facebook.com/bibliotequesUAB/
http://www.youtube.com/channel/UCe6S0lv1IdvtDx8gg7t4dhg

