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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 d’interès actual  

Accés gratuït a més de 30.000 llibres electrònics de la plataforma ScienceDirect fins al proper 
31 d'octubre de 2020.  

Podràs llegir en línia els llibres i descarregar-los complets o bé seleccionant tan sols aquells 
capítols que necessitis.  

 Accés als ebooks de ScienceDirect 

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. 
 

 Guia del Cercador 
 Cercador - Vídeo d'ajuda 

 

Bases de dades bibliogràfiques especialitzades en infermeria 

CINAHL Complete (Cumulative Index to Nursing and Allied Health Literature Complete) 
És una base de dades especialitzada en infermeria, biomedicina, medicina alternativa i altres 
disciplines relacionades amb les ciències de la salut.   
 
Cuidatge  
Base de dades amb referències bibliogràfiques de les publicacions que es reben a la Biblioteca 
de l’Escola d’Infermeria de la Universitat Rovira i Virgili de Tarragona. Conté al voltant de 55.000 
títols d’articles publicats en revistes especialitzades en infermeria i ciències de la salut.  
 

Cuiden  
Base de dades bibliogràfica de la Fundación Index. Conté articles de revistes científiques, llibres, 
monografies i altres documents, inclou materials no publicats, els continguts dels quals han estat 
prèviament avaluats per un comitè d’experts.    
 
ENFISPO (ENfermería FISioterapia POdología) 
Base de Dades bibliogràfica de revistes en castellà que es reben en la Biblioteca de l’Escola 
d’Infermeria, Fisioteràpia i Podologia de la Universitat Complutense de Madrid.  

https://www.uab.cat/web/que-oferim/acces-als-recursos-electronics-des-de-fora-de-la-uab-1345727672556.html
https://www.sciencedirect.com/browse/journals-and-books?contentType=BK&contentType=HB&contentType=RW&contentType=BS
https://www.uab.cat/web/servei-de-biblioteques-1345703209400.html
https://ddd.uab.cat/record/196855
https://www.uab.cat/web/els-nostres-fons/cercador-video-d'ajuda-1345737245090.html
https://cataleg.uab.cat/iii/encore/record/C__Rb1912025?lang=cat
https://cataleg.uab.cat/iii/encore/record/C__Rb1573532?lang=cat
https://cataleg.uab.cat/iii/encore/record/C__Rb1999438?lang=cat
https://cataleg.uab.cat/iii/encore/record/C__Rb1999626?lang=cat


Recursos temàtics 

 

Bases de dades de ciències de la salut 

CIM-10   
Codificació internacional de malalties, coneguda internacionalment com a ICD (International Cla
ssification 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 de 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 bibliogràfica que conté articles de més de 100 revistes espanyoles de Medicina i 
Farmàcia.   
 
MEDLINE 
Base de dades bibliogràfica produïda per la National Library of Medicine dels Estats Units 
d’Amèrica. Conté més de 25 milions de referències corresponents a 5.200 revistes biomèdiques. 
Abast internacional. Cobertura des de l’any 1966 fins a l’actualitat.  
 
PubMed  
Portal amb diverses bases de dates mèdiques (entre elles Medline) creada per 
la National Library of Medicine dels Estats Units d’Amèrica. Conté més de 30 milions de 
referències i abstracts de literatura biomèdica revisats por pares. No proporciona el text complet 
de l’article, però sí l’enllaç sempre que aquest 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 les àrees del coneixement. Ofereix serveis de valor afegit com els 
índex SJR y SNIP que valoren la qualitat de les revistes, la creació d’alertes bibliogràfiques, així 
com 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 
fer cerques temàtiques, per obra o autor citat, la consulta d’indicadors bibliomètrics (nombre de 
cites rebudes, índex H, factor de impacto de las 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 

 Accés a llibres i revistes digitals 
Permet cercar llibres i revistes digitals per títol, matèria o ISBN/ISSN.          

 Harrison Medicina 
Accés al text complet del llibre Harrison. Principios de Medicina Interna, 20ª ed. (cop. 
2018) 

 Modelos de cuidados en enfermería NANDA, NIC y NOC 
Accés al text complet del llibre Modelos de cuidados en enfermería NANDA, NIC y NOC 
(McGraw-Hill, cop. 2015). Continguts: Investigació i aplicació de les teories d’infermeria; 
mètodes per a la pràctica infermera; desenvolupament i implementació dels plans de 
cures d’infermeria en base a les classificacions NANDA, NIC i NOC; metodologia 
aplicada als models d’atenció d’infermeria.  

 
Repositoris / Dipòsits digitals 

https://www.gencat.cat/catsalut/cim-10-mc-scp
https://cataleg.uab.cat/iii/encore/record/C__Rb2085456?lang=cat
https://www.isciii.es/Paginas/Inicio.aspx
https://bvsalud.org/es/
https://bvsalud.org/es/
https://cataleg.uab.cat/iii/encore/record/C__Rb2085225?lang=cat
https://cataleg.uab.cat/iii/encore/record/C__Rb1527470?lang=cat
https://www.nlm.nih.gov/
https://cataleg.uab.cat/iii/encore/record/C__Rb1527480?lang=cat
https://cataleg.uab.cat/iii/encore/record/C__Rb1527480?lang=cat
http://ovidsp.dc2.ovid.com.are.uab.cat/sp-4.05.0b/ovidweb.cgi?QS2=434f4e1a73d37e8ccc0b611cd6b5b34d41b195dfda04452b04752ebaf6469027e2c21fa612bcc0b9e8bf79efc0e3121565d9d09db99d19d113c8eae6107805f9856955e8d25d886b10bf012bc1e3d924161fd081e1e6d5c9d0fcdff9412e42055aab6dd01873e597617044680b55befa98d620b4ed40396fa0667c04bf1da59be3c54349e5373b443da9ed144fea78bb3f0147da458c88bc007cb9d0f2ba2d4b098f13fa6ad1cbab569e465f36b342a20fabf70a62fe2d240e5b5a4e32493bbc
https://www.nlm.nih.gov/
https://cataleg.uab.cat/iii/encore/record/C__Rb1826052?lang=cat
https://cataleg.uab.cat/iii/encore/record/C__Rb1625736?lang=cat
https://cataleg.uab.cat/iii/encore/record/C__Rb1625736?lang=cat
http://search.ebscohost.com/login.aspx?authtype=ip,guest&custid=uab&groupid=main&profile=pfi&lang=en
https://cataleg.uab.cat/iii/encore/record/C__Rb1691019?lang=cat
https://cataleg.uab.cat/iii/encore/record/C__Rb1986811?lang=cat


 
 

 
 

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 las 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.   
 
DIALNET 
Projecte liderat per la Universitat de La Rioja, amb la participació d’altres universitats espanyoles, 
per l’elaboració d’una base de dades de sumaris de revistes. 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 
de investigació de Catalunya, como  per ex. 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 en les universitats 
de Catalunya i d’altres comunitats autònomes.   

TESEO 
Informació sobre les tesis doctorals defensades en 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).   

 Vídeo Com consultar els llibres recomanats d'una assignatura? 
 
Xarxes socials 
 

 @medicinauab    

 biblioteques_uab      

 bibliotequesUAB 

@biblio_laporte  

Edició: setembre 2020 
Versió digital: ddd.uab.cat/record/75866 

http://www.dart-europe.eu/basic-search.php
https://ddd.uab.cat/?ln=ca
https://cataleg.uab.cat/iii/encore/record/C__Rb1614349?lang=cat
https://cataleg.uab.cat/iii/encore/record/C__Rb1935933?lang=cat
https://www.recercat.cat/
https://www.tdx.cat/?locale-attribute=ca_ES
https://www.educacion.gob.es/teseo/irGestionarConsulta.do
https://www.uab.cat/web/estudia-i-investiga/mendeley-institucional-1345718283901.html
https://catalegclassic.uab.cat/search*cat/r
https://ddd.uab.cat/record/220803
https://twitter.com/medicinauab
http://www.instagram.com/biblioteques_uab/
https://www.facebook.com/bibliotequesUAB/
https://twitter.com/biblio_laporte
ddd.uab.cat/record/75866

