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1. Cercador 
Eina 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. Pots cercar des d’un unic punt, articles, llibres, capítols 
de llibre, bases de dades, etc...  

CATÀLEG

DDD + TRACES

RECURSOS 
ELECTRÒNICS 

Tots els registres catalogats 

Els recursos electrònics 
subscrits per la UAB són 

cercables en un 90%

Tots els registres que són 
d’accés obert



http://www.uab.cat/biblioteques

Cercador 

http://www.uab.cat/biblioteques


• Permet:

Permet: 

 Limitar els resultats segons diversos criteris

 Accedir al text complet (si està disponible)

 Gestionar les reserves i préstecs de documents a 
través de “El meu compte”

 Guardar llistes de documents, enviar les referències i 
exportar-les al gestor de referències bibliogràfiques 
Mendeley

Cercador 



Filtres o 
facetes

Text 
complet

Exemples de cerca

Reservar



Filtres per limitar els resultats

Tots els documents catalogats 
(majoritàriament trobarem llibres, 
títols de revista)

Sobretot per articles-e i llibres-e 
que poden ser a text complet o no



Pestanya per limitar els resultats

 Una altra manera de buscar només al Catàleg és anant a la pestanya Catàleg 
des de la pantalla de resultats.



Cerca avançada



Informació sobre els exemplars impresos

Per guardar el 
registre al cistell, 
enviar-lo per e-
mail o exportar-lo 
a Mendeley

Informació del 
exemplars

Reservar



Informació sobre els recursos electrònics

Alguns dels resultats que ens donaran poden ser recursos-e dels que no 

sempre tenim l’accés al text complet 

Disponible el text complet

Préstec interbibliotecari 
(normalment té un cost)

Accés directe al recurs 
(normalment al DDD)

Hem de clicar sobre el títol per 
accedir al registre que ens 
donarà l’enllaç per accedir-hi 
directament



Informació sobre els recursos electrònics



El meu compte



2. Altres catàlegs 

 Catàleg Col·lectiu de les Universitats Catalanes (CCUC):
unió de catàlegs de les universitats catalanes, Biblioteca de
Catalunya i altres centres. En fer una cerca al nostre
cercador podem accedir-hi directament.

 WorldCat: és el catàleg col·lectiu més gran del món que
aplega més els fons de més de 10.000 biblioteques, entre
elles la UAB. També des del nostre cercador podem accedir-
hi.

http://ccuc.csuc.cat/
http://www.worldcat.org/


2. Altres catàlegs 

 Rebiun: biblioteques universitàries espanyoles

 Madroño: biblioteques universitàries de Madrid i UNED

 CSIC: biblioteques del CSIC

http://catalogo.rebiun.org/
http://www.consorciomadrono.es/
http://aleph.csic.es/F?func=file&file_name=find-b


3. Revistes i llibres digitals



Llibres digitals en economia i empresa

http://pagines.uab.cat/bcsdigital/content/economia-i-empresa

http://pagines.uab.cat/bcsdigital/content/economia-i-empresa


Obres de referència

http://pagines.uab.cat/bcsdigital/content/diccionaris-i-enciclopèdies

http://pagines.uab.cat/bcsdigital/content/diccionaris-i-enciclop%C3%A8dies


4. Guies temàtiques



5. Bases de dades



ProQuest: plataforma de bases de dades amb nombrosos
recursos d’economia i empresa. A destacar ABI-Inform
(articles de revista, tesis i altres documents, la majoria a text
complet) i EconLit (referències d’articles de revista, working
papers, obres col·lectives i tesis sobre economia)

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

5. Bases de dades

https://cataleg.uab.cat/iii/encore/record/C__Rb1842014?lang=cat
https://cataleg.uab.cat/iii/encore/record/C__Rb1834939?lang=cat
https://cataleg.uab.cat/iii/encore/record/C__Rb1506928?lang=cat
https://cataleg.uab.cat/iii/encore/record/C__Rb1648121?lang=cat


Thomson Reuters DataStream i Eikon: dades estadístiques
financeres (renda variable, renda fixe, fons d’inversió, tipus
d’interès i tipus de canvi, commodities, opcions i futurs) i notícies
econòmiques. Requereix programari d’instal·lació i contrasenya

SABI, sistema de análisis de balances financieros ibéricos:
informació financera i comptable d’empreses espanyoles amb
informes complets de dipòsits de comptes. Potent programa
d’anàlisi financera que permet elaborar informes, gràfics i
comparatives entre empreses i grups d’empreses

OECD iLibrary: portal de publicacions electròniques i bases de
dades de l’OCDE, accessible gratuïtament de manera parcial. A
més la UAB té subscrita la base de dades World energy statistics
and balances i també pot accedir a totes les monografies i
publicacions periòdiques editades fins a finals de 2011

Tourism statistics: base de dades d’indicadors turístics
recollits per la WTO (World Tourism Organization) des de
1995

https://cataleg.uab.cat/iii/encore/record/C__Rb1917570?lang=cat
https://cataleg.uab.cat/iii/encore/record/C__Rb1977957?lang=cat
https://cataleg.uab.cat/iii/encore/record/C__Rb1619341?lang=cat
https://cataleg.uab.cat/iii/encore/record/C__Rb1835853?lang=cat
https://cataleg.uab.cat/iii/encore/record/C__Rb1699483?lang=cat
https://cataleg.uab.cat/iii/encore/record/C__Rb2009751?lang=cat


Eurostat Statistics: estadístiques oficials dels països de la UE
per temes [recurs gratuït]

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]

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]

http://ec.europa.eu/eurostat
http://data.imf.org/
https://cataleg.uab.cat/iii/encore/record/C__Rb1658318?lang=cat
https://cataleg.uab.cat/iii/encore/record/C__Rb1695387?lang=cat


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

https://cataleg.uab.cat/iii/encore/record/C__Rb1233121?lang=cat
https://cataleg.uab.cat/iii/encore/record/C__Rb1625736?lang=cat
https://cataleg.uab.cat/iii/encore/record/C__Rb1826052?lang=cat
https://cataleg.uab.cat/iii/encore/record/C__Rb1233122?lang=cat
https://cataleg.uab.cat/iii/encore/record/C__Rb1631133?lang=cat


6. Tesis doctorals digitals

http://www.uab.cat/web/els-nostres-fons/tesis-1345720090741.html

http://www.uab.cat/web/els-nostres-fons/tesis-1345720090741.html


6. Tesis doctorals digitals

• DDD: tesis doctorals llegides a la UAB

• 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. En molts casos incorpora també el text complet

• 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

https://ddd.uab.cat/collection/tesis?ln=ca
https://cataleg.uab.cat/iii/encore/record/C__Rb1935933?lang=cat
https://cataleg.uab.cat/iii/encore/record/C__Rb1574682?lang=cat
https://cataleg.uab.cat/iii/encore/record/C__Rb1648359?lang=cat
https://cataleg.uab.cat/iii/encore/record/C__Rb1614349?lang=cat
https://cataleg.uab.cat/iii/encore/record/C__Rb1823764?lang=cat
http://www.dart-europe.eu/


7. Working papers

 EconBiz: portal acadèmic que inclou articles de revista, working papers i conferències
de l’àmbit d’economia, empresa i negocis recuperades de bases de dades alemanyes i 
internacionals. Ofereix el text complet si està disponible en obert

 RePEc (Research Papers in Economics): Base de dades de working papers i articles de 
revista de lliure accés i dins l’àmbit de l’economia.

 WorldBank: working papers del Banc Mundial

 Recercat: dipòsit cooperatiu de documents digitals que inclou la literatura de recerca 
de les universitats i dels centres d’investigació de Catalunya. La seva finalitat és fer 
més visible la recerca que es duu a terme a Catalunya i alhora contribuir al moviment 
mundial de dipositar la producció acadèmica i de recerca a la xarxa de forma gratuïta

http://www.econbiz.de/en/
http://repec.org/
http://documents.worldbank.org/curated/en/home
http://www.recercat.cat/


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


9. Eines i recursos d’interès

 Google Scholar

scholar.google.es

Cercador de bibliografia

especialitzada

 DOAJ 

www.doaj.org

Directori de revistes d'accés lliure a text complet de diverses àrees 
temàtiques

http://scholar.google.es/
http://www.doaj.org/


Eines web 2.0

Facebook del Servei de Biblioteques

www.facebook.com/bibliotequesUAB

Twitter de la Biblioteca de Ciències Socials

@bcsUAB

Twitter del Servei de Biblioteques

@bibliotequesUAB

Instagram del Servei de Biblioteques

https://www.instagram.com/biblioteques_uab/

Youtube Biblioteques:

https://www.youtube.com/channel/UCe6S0lv1IdvtDx8gg7t4dhg

Notícies i canals RSS: 

www.netvibes.com/bibsocialseconomia 

http://www.facebook.com/bibliotequesUAB
https://twitter.com/bcsUAB
https://twitter.com/bibliotequesUAB
https://www.instagram.com/biblioteques_uab/
https://www.youtube.com/channel/UCe6S0lv1IdvtDx8gg7t4dhg
http://www.netvibes.com/bibsocialseconomia


Referència virtual



10. Accés des de fora la UAB
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.
Podeu trobar aquesta presentació a:

https://ddd.uab.cat/record/81366?ln=ca

Gràcies per la vostra
col·laboració!

I això és tot!

Giuseppe Arcimboldo, 

"El bibliotecario“, c.1566

https://ddd.uab.cat/record/81366?ln=ca

