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Consultar la producció de la Universitat 
 
 DDD (Dipòsit Digital de Documents de la UAB): recopila, gestiona, difon i preserva 

la producció científica, docent i administrativa de UAB. ddd.uab.cat/ 
 

 RECERCAT: Dipòsit de documents digitals de recerca d’universitats i centres 

d’investigació de Catalunya. http://www.recercat.cat 
 
 TDX (Tesis Doctorals en Xarxa): on podeu trobar el text complet de totes les tesis 

doctorals llegides a les universitats catalanes i altres comunitats autònomes. 
www.tdx.cat 

 
 TESEO: portal que dóna les dades bibliogràfiques de les tesis doctorals presentades 

a les universitats espanyoles. www.educacion.gob.es/teseo 

 

La Biblioteca a les xarxes socials 
 

 @medicinauab  

 biblioteques_uab 

 bibliotequesUAB 
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Recursos digitals en Infermeria 

 
 

Localitzador de documents 

 

El Cercador de les Biblioteques de la UAB, és l’eina bàsica que permet la cerca 
simultània de tots els recursos de les Biblioteques de la UAB, tant impresos com 
electrònics, oferint l’accés al text complet. 

http://www.uab.cat/biblioteques 

 A més: 

 Permet limitar els resultats segons diferents criteris mitjançant les facetes: 
col·lecció, biblioteca, idioma, etc. 

 Inclou també facetes específiques per limitar els recursos electrònics: text 
complet, peer review, proveïdor dels continguts, etc. 

 Permet gestionar les reserves i préstecs de documents en el Meu Compte. 

 Permet guardar llistes de documents, enviar-los i exportar-los a Mendeley. 

 

Accés als recursos digitals des de fora de la UAB 

 
Podeu consultar els recursos electrònics subscrits per la UAB des de fora de la universitat 
a través del servei ARE (Accés als Recursos Electrònics).   
 

Infermeria en xarxa 

Bases de dades que permeten saber què s’ha publicat sobre un tema i obtenir una 
referència bibliogràfica (de vegades el text complet). Amb aquesta informació haurem 
de consultar un catàleg per localitzar el document original: 

 
 CINAHL Complete: Base de dades especialitzada en infermeria i disciplines afins 

que proporciona accés complet a més de 1.300 revistes electròniques. En anglès. 
(consultable a la UAB o bé a casa amb ARE)  
cataleg.uab.cat/iii/encore/record/C__Rb1912025?lang=cat 

 
 Cuidatge: Base de dades d’infermeria de la Biblioteca d’Infermeria de la Universitat 

Rovira i Virgili de Tarragona. En català. teledoc.urv.es/cuidatge 
 
 PUBMED: portal de diverses bases de dades mèdiques (entre elles, Medline),  

Proporciona referències dins l’àrea de les Ciències de la Salut. Conté articles 
infermers. En Anglès. www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed 

 
 

 
 
 
 Enfispo: Base de dades d’Infermeria, Fisioteràpia i Podologia elaborada per la  

Universidad Complutense de Madrid.  En castellà. 
alfama.sim.ucm.es/isishtm/Enfispo.asp 

 
  Joanna Briggs. Centre col·laborador espanyol. (JBI ConNect España). 

Infermeria basada en l’evidència i  presa de decisions en cures infermeres,  enfocat 
a la pràctica assistencial. Cal subscripció prèvia. En castellà              
es.connect.jbiconnectplus.org/Default.aspx 

 
 

Recursos multicisdiplinars 
 

 
 Dialnet: base de dades de sumaris de revistes. Permet als usuaris de la UAB donar-

se d’alta per rebre alertes dels sumaris de les revistes que més els interessin. 
dialnet.unirioja.es 
 

 Scielo: base de dades de revistes científiques espanyoles de ciències de la salut. 

Accés al text complet. scielo.isciii.es/scielo.php 
 
 Fisterra: web mèdica enfocada als professionals de l’atenció primària. 

www.fisterra.com 
 
 SCOPUS: (consultable a la UAB o bé a casa amb ARE). D’Elsevier, conté articles 

publicats de totes les àrees del coneixement. (consultable a la UAB o bé a casa amb 
ARE)  
cataleg.uab.cat/iii/encore/record/C__Rb1826052?lang=cat 

 
 Web of Science (WOS): Recull articles científics de revistes amb factor d’impacte. 

(consultable a la UAB o bé a casa amb ARE)  
cataleg.uab.cat/iii/encore/record/C__Rb1625736?lang=cat 

 
 IBECS. Índex bibliogràfic espanyol en ciències de la salut. ibecs.isciii.es 

 
 Harrison on-line (Patologia gral.) en espanyol.    ( (consultable a la UAB o bé a casa 

amb ARE) 

cataleg.uab.cat//iii/encore/record/C__Rb1691019?lang=cat 
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