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1. Catàleg  
Amb la consulta al catàleg sabem: 
 

• Quins documents hi ha. 
 

• En quina biblioteca i secció es troben. 
 

• Si estan disponibles, prestats, reservats o exclosos de 
préstec. 

 

Localitzem tots els documents: 
 

• En qualsevol format: llibres, revistes, mapes, 
audiovisuals, tesis, treballs de recerca… i 
 

• En qualsevol suport documental: paper, digital, 
microforma, etc. 

 



 

  

 

Accés: 
 

1) Web del Servei de Biblioteques 

 http://www.uab.cat/biblioteques :   

2) Directament des de la pàgina del 
catàleg 
http://www.uab.cat/biblioteques/cataleg 

A la dreta de la pàgina principal  

http://www.uab.cat/biblioteques
http://www.uab.cat/biblioteques/cataleg
http://www.uab.cat/biblioteques/cataleg
http://www.uab.cat/biblioteques/cataleg


Resultats: es poden guardar, imprimir, exportar a 
Mendeley   



Llista de resultats 

Opcions de cerca 

 Reservar 

Guardar registres 

Tipus de suport 

Llista de resultats 



Exemplars 

 Localització Tipus de préstec 

Codi d’ordenació al prestatge Disponibilitat de préstec 



 Localització 

Revistes 

 Fons en paper 



1) El meu compte: 

- Reserves (de documents que estan prestats i de 
documents que es troben disponibles) 

- Renovacions 

- Historial de préstecs 

- Les meves llistes 

- Cerques preferides 

- Alertes per e-mail (a través de cerques preferides) 

 

2) Botons 2.0 

 

3) RSS per a les noves adquisicions 

Personalització 



- Consells de cerca 

- Instruccions per a tot tipus de cerca: títol, 
autor… 

- Ajuda en la personalització: renovacions, 
cerques preferides, les meves llistes… 

- Tutorials en format  
vídeo 

Ajuda 



   

 

2. Altres catàlegs  

Més catàlegs  

 Catàleg Col·lectiu de les Universitats Catalanes (CCUC): 
unió de catàlegs de les universitats catalanes, Biblioteca de 
Catalunya i altres centres 
 

 Rebiun: biblioteques universitàries espanyoles 
 

 Madroño: biblioteques universitàries de Madrid i UNED 
 

 CSIC: biblioteques del CSIC 

http://cataleg.uab.cat/screens*cat/catalegs_cat.html
http://ccuc.csuc.cat/
http://docs.cbuc.cat/encore/cat/catalegs.html
http://docs.cbuc.cat/encore/cat/catalegs.html
http://rebiun.crue.org/
http://www.consorciomadrono.es/index.html
http://aleph.csic.es/F?func=file&file_name=find-b


  

CCUC: pantalla de cerca 



CCUC: pantalla de resultats 



Portal de recursos electrònics de la UAB 

3. Trobador+ 

 
www.uab.cat/biblioteques/trobador  

http://www.uab.cat/biblioteques/trobador
http://www.uab.cat/biblioteques/trobador


La cerca simple 



La cerca avançada 



Els resultats 



Cercar per tipus de recursos 



L’espai personal 



Altres eines i pàgines 



Abi-Inform: articles de revista, tesis i altres documents, la 
majoria a text complet, sobre economia, comptabilitat, 
empreses, finances, recursos humans, màrqueting…  

 
Datastream: dades estadístiques sobre finances, empresa i 
economia. Cobertura internacional actual i retrospectiu 
d’accions, bons, mercaderies, tipus de canvi, tipus d’interès 
i tot tipus d’índexs financers 

 
EconLit: referències d’articles de revista, working papers, 
obres col·lectives i tesis sobre economia 

 
 
 

 

 

4. Bases de dades 

http://cataleg.uab.cat/record=b1834939~S1*cat
http://cataleg.uab.cat/record=b1834939~S1*cat
http://cataleg.uab.cat/record=b1834939~S1*cat
http://cataleg.uab.cat/record=b1917570~S1*cat
http://cataleg.uab.cat/record=b1506928~S1*cat


 

 
IMF eLibrary Data: totes les bases de dades estadístiques 
d’aquest organisme internacional. Cal destacar les International 
Financial Statistics (IFS), Balance of Payments Statistics (BOP), 
Government Finance Statistics (GFS) i Direction of Trade 
Statistics (DOTS) [recurs gratuït] 

 

Factiva: actualitat i informació empresarial (cotitzacions, estats 
financers i notícies) recollida per Reuters i Dow Jones. Inclou 
diaris, revistes comercials i informes a text complet  i també 
fotografies 

 

OECD iLibrary: monografies i publicacions periòdiques fins a finals 
de 2011 

 

ProQuest Central: base de dades multidisciplinar a text complet 
que conté, a part de l’Abi-Inform ja esmentat, algunes bases de 
dades de l’àmbit de l’economia i empresa, com ara Hoover's 
Company Profiles, Accounting and Tax Database, Banking 
Information Source, European Business, entre d’altres 

 

 

 

 

http://data.imf.org/
http://data.imf.org/
http://data.imf.org/
http://data.imf.org/
http://data.imf.org/
http://cataleg.uab.cat/record=b1648121~S1*cat
http://cataleg.uab.cat/record=b1835853~S1*cat
http://cataleg.uab.cat/record=b1835853~S1*cat
http://cataleg.uab.cat/record=b1835853~S1*cat
http://cataleg.uab.cat/record=b1835853~S1*cat
http://cataleg.uab.cat/record=b1658318~S1*cat
http://cataleg.uab.cat/record=b1658318~S1*cat
http://cataleg.uab.cat/record=b1658318~S1*cat


 

 

SABI, sistema de análisis de balances financieros ibéricos: 
informació financera d’empreses espanyoles amb memòries 
d'activitats i comptes anuals, ràtios, accionistes, evolució 
financera...  

 

UNdata: indicadors de tots els àmbits temàtics i d'abast 
mundial recollits per Nacions Unides [recurs gratuït] 

 

World dataBank: indicadors de tots els àmbits temàtics i de 
tots els països del món des de 1960 recollits o produïts pel 
Banc Mundial [recurs gratuït] 

 

World energy statistics and balances: estadístiques i 
balanços anuals del sector energètic. Dades de 30 països 
de la OCDE i de més de 100 de fora. Dades a partir de 
1960 aproximadament 
 

 

 

 

http://cataleg.uab.cat/record=b1669552~S1*cat
http://cataleg.uab.cat/record=b1631248~S1*cat
http://cataleg.uab.cat/record=b1631248~S1*cat
http://cataleg.uab.cat/record=b1631248~S1*cat
http://cataleg.uab.cat/record=b1631248~S1*cat
http://cataleg.uab.cat/record=b1631248~S1*cat
http://cataleg.uab.cat/record=b1631248~S1*cat
http://cataleg.uab.cat/record=b1631248~S1*cat
http://cataleg.uab.cat/record=b1631248~S1*cat
http://cataleg.uab.cat/record=b1631248~S1*cat
http://cataleg.uab.cat/record=b1631248~S1*cat
http://cataleg.uab.cat/record=b1631248~S1*cat
http://cataleg.uab.cat/record=b1631248~S1*cat
http://cataleg.uab.cat/record=b1631248~S1*cat
http://cataleg.uab.cat/record=b1631248~S1*cat
http://cataleg.uab.cat/record=b1631248~S1*cat
http://cataleg.uab.cat/record=b1658318~S1*cat
http://cataleg.uab.cat/record=b1695387~S1*cat
http://cataleg.uab.cat/record=b1695387~S1*cat
http://cataleg.uab.cat/record=b1695387~S1*cat
http://cataleg.uab.cat/record=b1699483~S1*cat
http://cataleg.uab.cat/record=b1699483~S1*cat
http://cataleg.uab.cat/record=b1699483~S1*cat
http://cataleg.uab.cat/record=b1699483~S1*cat
http://cataleg.uab.cat/record=b1699483~S1*cat
http://cataleg.uab.cat/record=b1699483~S1*cat
http://cataleg.uab.cat/record=b1699483~S1*cat
http://cataleg.uab.cat/record=b1699483~S1*cat
http://cataleg.uab.cat/record=b1699483~S1*cat
http://cataleg.uab.cat/record=b1699483~S1*cat


CSIC-ISOC: referències d’articles de revistes, monografies, ponències, 
tesis, etc., de ciències socials i humanitats 

 
Francis (1972--): citacions amb resum d’articles de revista dins l’àmbit de 

ciències socials i humanitats 
 

Web of Science: de ISI Thompson, conté Journal citation reports, Social 
sciences citation index, Book Citation Index, etc.  

 
Scopus: base de dades del grup Elsevier amb actes de conferències, web 

científiques, referències bibliogràfiques i índexs de més de 15.000 revistes. 
 
També podeu consultar les bases de dades de llibres i revistes ISBN i ISSN.  

Multidisciplinàries 

http://cataleg.uab.cat/record=b1695596~S1*cat
http://cataleg.uab.cat/record=b1695596~S1*cat
http://cataleg.uab.cat/record=b1695596~S1*cat
http://cataleg.uab.cat/record=b1592445~S1*cat
http://cataleg.uab.cat/record=b1592445~S1*cat
http://cataleg.uab.cat/record=b1625736~S1*cat
http://cataleg.uab.cat/record=b1625736~S1*cat
http://cataleg.uab.cat/record=b1625736~S1*cat
http://cataleg.uab.cat/record=b1625736~S1*cat
http://cataleg.uab.cat/record=b1625736~S1*cat
http://cataleg.uab.cat/record=b1826052~S1*cat
http://cataleg.uab.cat/record=b1574456~S1*cat
http://cataleg.uab.cat/record=b1631133~S1*cat


5. Revistes i llibres digitals 

Revistes digitals: 

Llibres digitals i diccionaris: 

Harvard-Deusto, Foundations and trends, Emerald, 

ScienceDirect, Ebsco, Wiley, 

New Palgrave dictionary of economics online 

Ebrary,  SpringerLink, Oxford Scholarship Online 

MyiLibrary , ScienceDirect  … 

SpringerLink, JSTOR, Periodicals Archive Online… 



 

•New Palgrave Dictionary of 
Economics online:  
diccionari especialitzat en 
economia i finances amb 
articles dels economistes més 
reconeguts arreu del món 
(èmfasi nord-americà) 

 

 

Obres de referència 

http://cataleg.uab.cat/record=b1752168~S1*cat
http://cataleg.uab.cat/record=b1752168~S1*cat
http://cataleg.uab.cat/record=b1752168~S1*cat


 TOC Premier (EbscoHost):  

 Base de dades d'EBSCO Publishing que dóna accés als 
sumaris de, aproximadament, 24000 revistes, amb 
més de 25 milions de registres de cites bibliogràfiques. 
Permet crear alertes. 

 

 Dialnet:  

 Base de dades de sumaris de revistes, tesis doctorals, 
capítols de llibres i material divers, enllaçant al text 
complet quan és possible. Permet crear alertes 

6. Sumaris electrònics revistes 

Són una bona idea per mantenir-se al dia de les darreres 
novetats publicades en revistes 

http://cataleg.uab.cat/record=b1733953~S1*cat
http://cataleg.uab.cat/record=b1614349~S1*cat
http://dialnet.unirioja.es/


TOC - Ebsco 



 

Base de dades de sumaris DIALNET 



7. Tesis doctorals digitals 
• Proquest Dissertations and theses Global (1637 USA, 1988 internac.--): tesis i treballs 

d’investigació d’àmbit internacional. Accés UAB directe per Internet 
 

• TDX: tesis doctorals llegides a les universitats de Catalunya i altres comunitats 
autònomes a text complet 

 

• Teseo (1976--): referència bibliogràfica de les tesis doctorals llegides en universitats 
espanyoles 

 

• Dialnet : tesis doctorals de les prop de 40 universitats espanyoles (incloses les de 
TDX). Permet la cerca per autor, títol i àrea de coneixement. Inclou la descripció i 
l'accés al text complet. 

 

• Redial (1980--): tesis doctorals de temàtica llatinoamericana llegides en universitats 
europees 

 

• DART-Europe: portal que dóna accés a tesis d’universitats europees a text complet 

 

• També podeu consultar la guia d’ajuda Com trobar tesis, al web del Servei de 
Biblioteques 

 

http://cataleg.uab.cat/record=b1935933~S1*cat
http://cataleg.uab.cat/record=b1935933~S1*cat
http://cataleg.uab.cat/record=b1935933~S1*cat
http://cataleg.uab.cat/record=b1935933~S1*cat
http://cataleg.uab.cat/record=b1935933~S1*cat
http://cataleg.uab.cat/record=b1935933~S1*cat
http://cataleg.uab.cat/record=b1935933~S1*cat
http://cataleg.uab.cat/record=b1935933~S1*cat
http://cataleg.uab.cat/record=b1935933~S1*cat
http://cataleg.uab.cat/record=b1935933~S1*cat
http://cataleg.uab.cat/record=b1935933~S1*cat
http://www.tdx.cat/
http://cataleg.uab.cat/record=b1648359~S1*cat
http://dialnet.unirioja.es/
http://www.red-redial.net/tesis.php
http://www.dart-europe.eu/
http://www.dart-europe.eu/
http://www.dart-europe.eu/
http://ddd.uab.cat/record/30118
http://ddd.uab.cat/record/30118
http://ddd.uab.cat/record/30118
http://ddd.uab.cat/record/30118
http://ddd.uab.cat/record/30118


8. Repositoris digitals 

DDD-Dipòsit Digital de Documents UAB  ddd.uab.cat 

http://ddd.uab.cat/


TDX (Tesis Doctorals en Xarxa)  
 
RACO (Revistes catalanes en accés 
obert) 
 
RECERCAT (Dipòsit de la Recerca 
de Catalunya) 
 
MDC (Memòria Digital de 
Catalunya) 
 
MDX (Materials Docents en Xarxa)  

L’accés a aquests recursos és obert  

Repositoris del CBUC 

http://www.tdx.cat/
http://www.raco.cat/
http://www.raco.cat/
http://www.recercat.cat/
http://www.recercat.cat/
http://mdc.cbuc.cat/
http://mdc.cbuc.cat/
http://www.mdx.cat/


9. Eines i recursos d’interès 

Google Scholar 

scholar.google.es  

Cercador de bibliografia especialitzada. 

 

RePEc 

repec.org  

Base de dades de working papers i articles 
de revista de lliure accés. 

http://scholar.google.es/
http://repec.org/


Eines web 2.0 

 
 Bloc BCS Economia, Empresa i Estadístiques: 

http://blogs.uab.cat/bcseconomia 

 Notícies i canals RSS:  

 www.netvibes.com/bibsocialseconomia  

 Twitter de la Biblioteca 

 @bcsUAB 

 Facebook de la Biblioteca:  

 www.facebook.com/bccssUAB 

 

 

http://blogs.uab.cat/bcseconomia
http://www.netvibes.com/bibsocialseconomia
http://www.netvibes.com/bibsocialseconomia
http://www.netvibes.com/bibsocialseconomia
http://www.netvibes.com/bibsocialseconomia
https://twitter.com/bcsUAB
https://twitter.com/bcsUAB
http://www.facebook.com/bccssUAB


11. Accés des de casa 
https://login.are.uab.cat/login 

https://login.are.uab.cat/login
https://login.are.uab.cat/login
https://login.are.uab.cat/login


Per qualsevol altra consulta o 
informació adreceu-vos al personal 
de la Biblioteca. 
 
Gràcies per la vostra  
col·laboració! 

I això és tot! 

Giuseppe Arcimboldo,  

"El bibliotecario“, c.1566  


