
 

 

RECURSOS ELECTRÒNICS EN HISTÒRIA DE LA CIÈNCIA 

 

 

 

 

Conèixer i saber com trobar els recursos electrònics als que podem accedir des de les xarxes 
universitàries és avui dia una eina cabdal per poder endegar qualsevol projecte de recerca. Ens 
trobem amb moltes fonts d’informació que cal saber localitzar, seleccionar, i treballar-les 
correctament, així com gestionar els resultats bibliogràfics que obtenim de les nostres cerques. 

Amb aquesta guia pretenem facilitar el coneixement de les eines electròniques necessàries per poder 
complementar la recerca en història de la ciències. Uns instruments que s’han seleccionant tenint en 
compte la disponibilitat d’informació digital accessible des de les universitats públiques catalanes. 
Especialment, a les xarxes de la Universitat Autònoma de Barcelona i de la Universitat de Barcelona 
que cooperen en l’edició del Master d’Història de la Ciència. 

La presentació d’aquestes fonts es planteja considerant l’ordre lògic que hauria de tenir una cerca 
d’informació que ens plantegem per portar a terme un projecte d’investigació. 
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1. Els Recursos electrònics 
 
Entenem com a “recurs electrònic” a totes aquelles eines informatives i documentals que utilitzem a 
través de les xarxes universitàries o directament a la xarxa internet. 
 
Quan parlem d’eines englobem tant documents (llibres, articles, ponències ..) com programes 
(catàlegs, metacercadors, gestors bibliogràfics ...) que ens ajuden a obtenir la informació necessària 
per dur a terme el nostre projecte d’investigació. 
 
Si accedim a recursos contractats per les universitats (de pagament) caldrà que ho fem directament 
des de la xarxa de la universitat o externament a través de programes que ens autentifiquin com 
usuaris de la mateixa. 
 
Cada universitat te el seu sistema per accedir als recursos propis des dels domicilis, a través de 
dispositius personals. La UAB te el Servei de Xarxa Privada Virtual i la UB Accés a través de proxy. 
Ambdues eines necessiten l’autentificació des codis de pas que ens donen quan ens matriculem com 
a estudiants de cada universitat. 
 
 

2. Llibres digitals 
 
Les universitats públiques catalanes adquireixen e-llibres com instruments que contribueixin a 
facilitar una informació de qualitat i accessible en línia per tots els seus estudiants, professors i 
investigadors. Alguns d’aquests llibres electrònics es compren de forma consorciada, compartint 
costos entre les diferents universitats: Biblioteca Digital de Catalunya. En alguns casos les pròpies 
universitats, a través de les biblioteques, gestionen e-llibres que cobreixen les àrees de coneixement 
de les seves especialitats: Llibres digitals UAB i Llibres electrònics UB 
 

a. Catàleg Col.lectiu Universitats Catalanes 
 

Els catàlegs de les biblioteques són els instruments bàsics per conèixer quins documents 
conserven i es posen a disposició, en quin espai es poden trobar i quin és el codi que identifica la 
seva ubicació. Cada universitat te el seu propi catàleg però a Catalunya ens hem dotat d’un 
catàleg col.lectiu que permet coordinar amb més eficàcia la informació que oferim a tota la 
comunitat universitària catalana. Es el Catàleg Col.lectiu de les Universitats Catalanes (CCUC). 
 
Hi podem accedir a través de dos vies: Catàleg clàssic (Fig 1) i Catàleg avançat (Fig 2). Mostrem 
exemples de cerques avançades d’e-llibres d’història de la ciència en ambdós catàlegs. Cada 
versió del CCUC inclou els mateixos continguts però mentre el primer permet enllaçar els 
resultats en una única web que possibilita executar-la tantes vegades com sigui necessària, el 
segon mostra la informació en una única pantalla i, en el cas de documents impresos que no 
tinguem a la nostra universitat, demanar-los amb el nostre carnet, sense cap cost: Servei PUC.  

 

https://xpv.uab.cat/
http://www.bib.ub.edu/serveis/acces-fora-ub/
http://www.cbuc.cat/cbuc/programes_i_serveis/bdc/acc_s_per_t_tols
http://www.uab.cat/servlet/Satellite/recursos-d-informacio/llibres-digitals-1253513284985.html
http://www.bib.ub.edu/recursos-informacio/llibres-electronics/
http://www.cbuc.cat/cbuc/programes_i_serveis/ccuc
http://ccuc.cbuc.cat/
http://cbueg-mt.iii.com/iii/encore/?lang=cat
http://youtu.be/tPCcVrOek4Q


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fig 1 

Fig 2 



 
 
Exemples de cerques de llibres electrònics sobre història de la ciència i història de la medicina al 
CCUC. Podem repetir tantes vegades com vulguem aquestes cerques i canviar les matèries de 
cerca mantenint el camp “Tipus de material”: “llibre-e” per buscar documents electrònics de 
qualsevol matèria, autor, paraula clau ... 

 

b. Portals editorials 
 
Els editors amb els que tenim contractats els continguts electrònics disposen de portals des 
d’on es poden fer cerques de les seves publicacions. Si accedim a les seves webs podrem 
cercar continguts per paraula clau a l’índex de les publicacions que hostatgen.  

Pel que fa a estudis històrics destaquem les publicacions de Oxford Reference Online [Fig 3] 
(totes universitats Catalanes) i  a través del Catàleg UAB;  Oxford Scholarship Online (accés 
xarxa UAB) i a través del Catàleg UAB;  Cambridge Companion Complete Collection (accés 
xarxa UAB) [Fig 4]  i a través del Catàleg UAB; i Gale Virtual Reference Library (totes les 
universitats catalanes) i a través del Catàleg UAB. 

 

 

 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fig 3 

Fig 4 

http://ccuc.cbuc.cat/search*cat/X?SEARCH=d:%28ciencia%29%20and%20d:%28historia%29&SORT=DX&m=z
http://ccuc.cbuc.cat/search*cat/X?SEARCH=d:%28medicina%29%20and%20d:%28historia%29&SORT=DX&m=z
http://www.oxfordreference.com/
http://cataleg.uab.cat/search~S1*cat/?searchtype=t&searcharg=oxford+reference+online|&sortdropdown=-&SORT=D&extended=0&searchlimits=&searchorigarg=tOxford+reference+online
http://www.oxfordscholarship.com/start
http://cataleg.uab.cat/search*cat/t?SEARCH=Oxford%20Scholarship%20Online
http://cco.cambridge.org/uid=23949/private_home
http://cataleg.uab.cat/search*cat/t?SEARCH=Cambridge%20companion%20Online
http://go.galegroup.com/ps/dispBasicSearch.do?prodId=GVRL&userGroupName=cbuc
http://cataleg.uab.cat/search~S1*cat?/tGale+Virtual+Reference+Library/tgale+virtual+reference+library/-3%2C-1%2C0%2CB/exact&FF=tgale+virtual+reference+library&1%2C40%2C


A part dels portals de temàtica històrica també hem de tenir en compte altres editors científics 
com Sciencedirect (Elsevier), Wiley, Royal Society of Chemistry, Engineering Village ... per 
cercar continguts en e-llibres. 
 
 

3. Articles de revista 
 
Per trobar articles de revista o ponències de congressos en una biblioteca cal seguir els següents 
passos: 
 

Si disposeu de la cita de l’article que voleu consultar: cal buscar el títol de la revista al catàleg 
de les biblioteques i comprovar si es disposa del número que esta citat. Localitzarem en quina 
biblioteca es troba la revista i si esta o no en format electrònic. En aquest cas podrem 
descarregar-nos l’article directament i en cas contrari fotocopiar-lo. 

Si busqueu articles sobre un tema o un autor, podeu consultar bases de dades, portals 
editorials, o utilitzar el metacercador de la vostra biblioteca (Végeu apartat 6a). revistes 
electròniques de què disposa la Biblioteca, que en molts casos ja us ofereixen el text complet 
electrònic. 

Els Serveis d’alertes son plataformes que incorporen els sumaris de les revistes i permeten fer 
cerques per diferents camps. Sovint podreu subscriure-us a les novetats de la/les revistes que us 
interessin i rebre-les per correu electrònic. Exemples de serveis d’alertes: Ebscohost Toc, Dialnet 
(continguts en castellà), Journaltoc. 

 

a. Catàleg Col.lectiu de les Universitat Catalanes 
 
Tal com hem explicat en l’apartat de cerca de llibres electrònics, podem portar a terme la 
mateixa estratègia de cerca pel que fa a les revistes.  
 
A través de la versió clàssica del catàleg [Fig 5]  podrem fer una cerca avançada per camp de 
matèria “història” + “ciència” + “revistes” i escollint el Tipus de Material “Revista e-“. 
 
Si fem servir la versió avançada del catàleg [Fig 6] podrem fer servir la mateixa estratègia de 
cerca però en el camp de Format seleccionarem “Revista electrònica”. 
 
Indiquem la mostra de revistes d’història de la ciència i revistes d’història de la medicina en 
format electrònic disponibles a les biblioteques universitàries catalanes. Trobareu que en 
aquest cas sovint són coincidents ja que la història de la ciència i la medicina es tracten de 
manera indistinta en els continguts d’aquestes publicacions. 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.sciencedirect.com/science/bookbshsrw/sub/8/9/11/13/15/16/19/20/24/5/18/17/220/22/21/466/23/487/6/7/12/14/25/26/a
http://onlinelibrary.wiley.com/browse/publications
http://www.rsc.org/Publishing/eBooks/index.asp
http://www.engineeringvillage.com/
http://www.uab.cat/servlet/Satellite/recursos-d-informacio/bases-de-dades-1257758670320.html
http://www.uab.es/servlet/Satellite?c=Page&cid=1096483230955&pagename=BibUAB%2FPage%2FTemplatePlanaBibUAB
http://www.uab.es/servlet/Satellite?c=Page&cid=1096483230955&pagename=BibUAB%2FPage%2FTemplatePlanaBibUAB
http://web.ebscohost.com/ehost/search/advanced?sid=8d50cb6d-75c5-459b-9e20-3847e3b407f6%40sessionmgr11&vid=4&hid=21
http://dialnet.unirioja.es/
http://www.journaltocs.ac.uk/index.php
http://ccuc.cbuc.cat/search*cat/X?SEARCH=d:%28ciencia%29%20and%20d:%28historia%29%20and%20d:%28revistes%29&SORT=AX&m=v
http://ccuc.cbuc.cat/search*cat/X?SEARCH=d:%28medicina%29%20and%20d:%28historia%29%20and%20d:%28revistes%29&SORT=AX&m=v


b. Bases de dades 

 

En el cas de que necessiteu cercar bibliografia sobre un tema o sobre un autor en concret 
necessitarem accedir a una bases de dades bibliogràfiques. Les bases de dades són fons 
d’informació que incorporen referències bibliogràfiques, fonamentalment articles de revises i 
congressos. Algunes ja tenen però accés directe al document en concret.  
 
El procediment de cerca d’informació a una base de dades segueix habitualment les mateixes 
pautes. Podeu consultar la guia “Dinàmica general de cerca a una base de dades” que us 
ajudarà a definir la vostra estratègia de cerca. Adjuntem algunes de les principals bases de 
dades especialitzades en història de la ciència: 
 
 
- Bibliografía histórica de la Ciencia y la Técnica en España (1988-) Instituto de Historia 

de la Medicina y de la Ciencia 
- Biblioteca Histórica Fundación Uriach 
- BISS. Bibliografia italiana di storia della scienza (1982- ) Istituto e Museo di Storia della 

Scienza. Florencia 
- Current work in the history of medicine The Wellcome Trust 
- EUREKA History of Science, Technology, and Medicine database (ISIS) (cal username i 

password) 
- FRANCIS Institut de l'Information Scientifique et Technique (accés xarxes UAB, UB, D, 

UdL) 
- Isis Current Bibliography of the History of Science 
- ISI Web of Knowledge Thomson ISI (accés xarxes universitats catalanes) 
- ISOC. Ciencias Sociales y Humanidades Instituto de Estudios Documentales sobre 

Ciencia y Tecnología del CSIC (IEDCYT) 
- Pharmakoteka Base de Datos de Medicamentos Antiguos (1800-1960) 
- SCOPUS SciVerse Scopus. Elsevier (accés xarxes universitats catalanes) 
- VETHIST Bibliography of the Biography and History of Veterinary Medicine 

(WAHVM) 
- World History of Science Online. Database of Bibliographic and Archival Sources 

 

 

 

 

 

 

 

http://ddd.uab.cat/record/30104?ln=ca
http://www.ihmc.uv-csic.es/buscador.php
http://www.fu1838.org/biblioteca_cerca.php
http://www.museogalileo.it/esplora/biblioteche/biblioteca/bibliografiaitalianastoriascienza.html
http://catalogue.wellcome.ac.uk/
http://eureka.rlg.org/
http://ovidsp.tx.ovid.com/autologin.html
http://www.ou.edu/cas/hsci/isis/website/index.html
http://www.accesowok.fecyt.es/
http://www.cindoc.csic.es/servicios/isocinf.html
http://www.ub.edu/pharmakoteka/index.php
http://www.scopus.fecyt.es/
http://www.vetline.nl/freetext.asp?url=freetext.asp&ftmod=freetext_000000169
http://www.dhst-whso.org/


 

 
 
 

Fig 5 

Fig 6 



 
4. Accés Obert 

El terme open access (OA) ó accés obert consisteix en un accés en línia, gratuït, immediat i permanent al 
text complet a documentació científica o acadèmica. Qualsevol persona, des d’un punt d’accés a la xarxa 
pot accedir al text complet d’un document. L'accés obert també inclou l'eliminació de barreres per poder 
utilitzar l'article, és a dir, per poder-lo reproduir, distribuir o fer-ne una comunicació pública, i fins i tot 
transformar-lo (per exemple, per traduir-lo), sempre que se'n reconegui l'autoria i se'n mantingui la 
integritat. Són el que s’anomenen llicències creative commons. Consulteu la  Guia de l’accés Obert UB i 
la Política Institucional d’Accés Obert de la UAB 

 

a. Repositoris 

Els repositoris institucionals són plataformes digitals que organitzen, conserven i difonen la 
documentació acadèmica i científica generada per la pròpia institució de forma lliure i accessible. 
A través de les seves webs, que funcionen com a base de dades amb cercador, podrem obtenir la 
documentació rellevant de cada institució sense haver d’abonar cap cost. 

Repositoris universitats catalanes 

- DDD (UAB) 
- Dipòsit Digital (UB) 
- Repositori Digital (UPF) 
- UPCCommons (UPC) 
- Repositori Digital (UDG) 
- Repositori Obert (UdL) 
- Repositori Institucional (UOC) 

 

Repositoris Cooperatius 

- Recercat [Documents de Recerca de les Universitats Catalanes]. Hi podeu trobar els 
documents dels alumnes del Centre d’Estudis d’Història de les Ciències 

- TDX Tesis Doctorals en Xarxa [Tesis doctorals llegides a les Universitats Catalanes i altres 
membres que s’han anat afegint]  

- Raco [Revistes Catalanes amb Accés Obert]. Hi podreu trobar la revista Dynamis [Fig 7], una 
de les revistes més importants d’història de la ciència publicades a Espanya 

- Revistas Científicas Complutenses [Revistes de la UC] 
- Digital CSIC [Repositori centres investigació del CSIC. Al seu portal de revistes inclou el 

títol Asclepio d’història de la ciència] 
 
 

Repositoris Internacionals 

- DART [Europe E-theses Portal – Cercador de tesis europees]  
- DOAJ [Directori de revistes internacionals i cercador d’articles amb d’accés obert] 
- DRIVER [Digital Repository Infrastructure european research] 
- OPENDOAR [Directori mundial i cercador global de repositoris] [Fig 8] amb opcions de 

cerca global i cerca per camps 
- SCIELO [Directori de revistes científiques d’amèrica llatina i cercador d’articles amb accés 

obert] 
 

 

http://www.bib.ub.edu/serveis/odc/acces-obert-a-la-ub/guia-sobre-lacces-obert/
http://ddd.uab.cat/pub/docins/2012/89641/UAB_AccesObert_a2012.pdf
http://ddd.uab.cat/
http://diposit.ub.edu/dspace/
http://repositori.upf.edu/
http://upcommons.upc.edu/
http://dugi-doc.udg.edu/
http://repositori.udl.cat/
http://openaccess.uoc.edu/webapps/o2/
http://www.recercat.net/
http://www.recercat.net/handle/2072/1494
http://www.tdx.cat/
http://www.tdx.cat/pmf#participants
http://www.tdx.cat/pmf#participants
http://www.raco.cat/
http://www.raco.cat/index.php/Dynamis?$currentJournal=
http://revistas.ucm.es/
http://digital.csic.es/
http://revistas.csic.es/
http://asclepio.revistas.csic.es/index.php/asclepio
http://www.dart-europe.eu/basic-search.php
http://www.doaj.org/
http://search.driver.research-infrastructures.eu/Welcome.action?
http://www.opendoar.org/
http://www.scielo.org/php/index.php?lang=es


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig 7 

Fig 8 

Fig 9 

Fig 10 



 

b. Biblioteques Digitals 
 

Les biblioteques digitals són plataformes en línia que institucions bibliotecàries d’àmbit nacional 
o internacional promouen per donar accés lliure i gratuït als documents que, seguint la legislació 
vigent de propietat intel.lectual, es posen a disposició del públic en format digital per ser 
accessibles de forma lliure i gratuïta. L’objectiu és facilitar la consulta de materials de difícil 
accés, assegurar-ne la conservació i afavorir-ne la preservació i difusió. Algunes institucions 
públiques o privades promouen també espais amb documentació digital en línia, be de caràcter 
temàtic o històric igualment d’accés lliure. 

Biblioteques digitals espanyoles 

- Biblioteca Digital Hispanica [Fons de la Biblioteca Nacional de España] [Fig 9] 
- Hemeroteca Digital BNE [Revistes de la Biblioteca Nacional de España 
- Cervantes Virtual [Biblioteca centrada en àmbit de les humanitats i que compta amb diferents 

àrees d’organització. Inclou Biblioteca Virtual Joan Lluis Vives] 
- Biblioteca Historica [Fons històrics de la UCM. Inclou la Biblioteca Digital Dioscórides 

d’història de la ciència] 
- Biblioteca Real Jardin Botánico [Fons històric de botànica d’aquesta institució]  

 

Biblioteques digitals CCAA 

- Biblioteca Digital Illes Balears [Fons de les Illes Balears] 
- Biblioteca Digital Valenciana [Fons de Comunitat Valenciana] 
- MDC [Memòria Digital de Catalunya]. Incorpora fons i col.leccions digitalitzades 

relacionades amb Catalunya i el seu patrimoni. 
- SOMNI [Fons històric de la Universitat de València] 
- Biblioteca Virtual de Aragón [Fons històric de la Comunidad de Aragón] 

 
Biblioteques digitals internacionals 

- Gallica [Biblioteca digital BNF]  
- Biblioteca Nacional Digital [Biblioteca Nacional de Portugal] 
- European Library [Projectes digitals de les principals biblioteques europees. Inclou el portal 

Europeana de fons històrics] 
- Online Gallery [Fons rellevants històrics de la British Library. Cal consultar el seu fons de 

Manuscritps, British Newspapers] 
- Library of Congress Digital Collections [Col.leccions digitals de la Library of Congress] 
- Biblioteca Digital Mundial [Selecció dels documents mes rellevants de les civilitzacions de 

tot el món promogut per la UNESCO] 
 

Portals digitals 

- Projecte Gutenberg [Biblioteca de llibres electrònics gratuïts de rellevància històrica i/o obres 
de referència]  

- Internet Archive [Biblioteca d’emmagatzematge de col·leccions de materials digitalitzats, 
incloent-hi llocs web, música, imatges en moviment i llibres.] 

- Open Libray [Base de dades de llibres col.laborativa lliure i d’accés públic] 
- Biodiversity Heritage Libray [Consorci ce biblioteques d’història natural que cooperen per 

digitalitzar i fer accessible la documentació històrica en àrees de la biodiversitat]  [Fig 10] 

http://bdh.bne.es/bnesearch/
http://hemerotecadigital.bne.es/index.vm
http://www.cervantesvirtual.com/
http://www.cervantesvirtual.com/areas/
http://www.lluisvives.com/
http://www.ucm.es/BUCM/foa/
http://www.ucm.es/BUCM/foa/25889.php
http://bibdigital.rjb.csic.es/spa/index.php
http://ibdigital.uib.es/greenstone/cgi-bin/library.cgi
http://bv2.gva.es/
http://mdc1.cbuc.cat/
http://roderic.uv.es/handle/10550/43
http://bibliotecavirtual.aragon.es/bva
http://gallica.bnf.fr/
http://purl.pt/index/geral/PT/index.html
http://www.theeuropeanlibrary.org/tel4/
http://www.europeana.eu/portal/
http://www.bl.uk/onlinegallery/index.html
http://www.bl.uk/manuscripts/
http://www.bl.uk/welcome/newspapers.html
http://www.loc.gov/library/libarch-digital.html
http://www.wdl.org/es/
http://www.gutenberg.org/wiki/Main_Page
http://archive.org/details/texts
http://openlibrary.org/
http://www.biodiversitylibrary.org/


- BIUM – Bibliotheque Interuniversitaire Historie Sante [Biblioteca digital històrico mèdica, 
farmacèutica i de salut que compren segles XV en endavant, amb exposicions virtuals, bio-
bibliogràfiques, tesis, congressos ...] 
 

En el cas de que busqueu textos dels clàssics grecollatins, disposeu d’alguns recursos a tenir en 
compte: Perseus Digial Library (Tufts Univrersity), Ancient World Web (Julia Hayden), Great 
Books and Classics. I per estudis medievals: Medieval Resources (Leeds University), Online 
Reference Book for Medieval Studies. 

 

  

5. Webs especialitzades 

Les biblioteques i institucions de recerca seleccionen els recursos més rellevants dins les seves àrees 
d’especialitat. Presentem una selecció de fonts, principalment reculls de webs sobre història de la 
ciència, biomedicina i d’història en general que poden ser d’interès per completar la cerca dels diferents 
treballs que porteu a terme. 

 

Història de la Ciència 

- Historia de la ciencia [Guia de recursos – Guies temàtiques CRAI UB]  
- History and Philosophy of Science, Tecnology and Medicine [per Thomas B. Settle] 
- Internet History of Science Sourcebook [Fordham University] 
- Scientific Revolution Page [per Dr. Robert A Hatch] 
- WWW-VL: History: Science and Technology [Reculls d’enllaços World Wide Web Virtual 

Library History sites] 
- Hist-Scie-Tech [Université Paris 1] 
- History of Science Links [Robert A Hatch  University Florida] 
- Museo Galielo – Biblioteca Digitale 
- Sciencia.cat [Patrimoni científic català dels XIII-XVI equip desenvolupador en el Centre de 

Documentació Ramón Llull] 
- Base de Datos Historia de la Ciencia [Instituto Historia de la Medicina y de la Ciencia Lopez 

Piñero] 
- Cosmo Learning History Sciences [videos científics] 

 

Història de la Biomedicina 

- Historia de la medicina [Guia de recursos – Guies temàtiques CRAI UB]  
- Història de la Biologia i la Medicina [Guia de recursos - Guies BibTIC UPF] 
- History of Health Sciences World Wide Web Links [History of the Health Sciences Section of 

MLA] 
- National Library of Medicine's online syllabus archive [Materials docents - National Library of 

Medicine USA] 
- History of Medicine Collections [National Libray of Medicine USA] 
- Historia y Patrimonio Cultural de la Salud [Biblioteca Virtual de la Salud] 

 

http://www.bium.univ-paris5.fr/histmed/
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/
http://www.julen.net/ancient/
http://www.grtbooks.com/
http://www.grtbooks.com/
http://www.leeds.ac.uk/ims/med_online/medresource.html
http://www.the-orb.net/wemsk/wemskmenu.html
http://www.the-orb.net/wemsk/wemskmenu.html
http://www.bib.ub.edu/recursos-informacio/guies-tematiques/quimica/historia-ciencia/
http://www.bib.ub.edu/recursos-informacio/guies-tematiques/
http://www.imss.fi.it/~tsettle/index.html
http://www.fordham.edu/halsall/science/sciencesbook.asp
http://web.clas.ufl.edu/users/ufhatch/pages/03-Sci-Rev/SCI-REV-Home/
http://vlib.iue.it/history/topical/science.html
http://vlib.iue.it/history/index.html
http://vlib.iue.it/history/index.html
http://histsciences.univ-paris1.fr/index.php
http://www.clas.ufl.edu/users/ufhatch/pages/10-HisSci/links/index.htm
http://www.museogalileo.it/esplora/biblioteche/bibliotecadigitale.html
http://www.sciencia.cat/
http://cdocllull.narpan.net/
http://cdocllull.narpan.net/
http://www.moderna1.ih.csic.es/hcien/frame_campos.htm
http://www.ihmc.uv-csic.es/
http://www.ihmc.uv-csic.es/
http://www.cosmolearning.com/topics/history-of-science/
http://www.bib.ub.edu/recursos-informacio/guies-tematiques/medicina/temes/historia/
http://www.bib.ub.edu/recursos-informacio/guies-tematiques/
http://guiesbibtic.upf.edu/content.php?pid=120259&sid=1651877
http://guiesbibtic.upf.edu/guies
http://www.mla-hhss.org/histlink.htm
http://www.nlm.nih.gov/archive/20120206/hmd/collections/digital/syllabi/
http://www.nlm.nih.gov/hmd/index.html
http://hpcs.bvsalud.org/php/index.php
http://regional.bvsalud.org/


Història 

- Best History Websites [EdTechTeacher Ressource] 
- Virtual Library Humanities and Humanistic Studies  [Biblioteca Virtual WWW] 
- Historia [Guies de recursos – Guies temàtiques CRAI UB] 
- Digital History [Recurs per ensenyar història dels USA a les escoles amb el suport de College of 

Education de la University of Houston] 

 

6. Gestió de la informació electrònica 
 
Organitzar i mantenir la informació digital  que gestionem al llarg d’un projecte d’investigació 
comporta molt d’esforç  per part de cada estudiant que empren un projecte de recerca. Es fa necessari 
el coneixement i us de programes que ens facilitin la cerca d’informació electrònica i ens ajudin a 
mantenir-la organitzada de forma senzilla i fàcilment utilitzable en cada moment dels diferents 
projectes de recerca que estem duent a terme.  
 
Els metacercadors i els gestors bibliogràfics són dues eines fonamentals per gestionar la nostra 
informació electrònica. Recomanem assistir a alguns dels cursos que les biblioteques de la UAB i 
UB programen sobre aquestes eines.  

 
 

a. Metacercadors 
 

Els Metacercadors: permeten cercar articles de revistes, accedir al text complet, fer cerques 
simultànies en bases de dades de temàtica similar i personalitzar els recursos i cerques favorites. 
 

Trobador (UAB) 

• Guia d’ajuda 
• Tutorial vídeo 

 
 

Recercador (UB)  

• Recercador -PMF 
• Guia d’us Recercador 
• Creació d’un compte 

d’usuari a Recercador 

 

 

 

 

 

http://www.besthistorysites.net/
http://edtechteacher.org/
http://vlib.org/Humanities
http://vlib.org/index.es
http://www.bib.ub.edu/recursos-informacio/guies-tematiques/historia
http://www.bib.ub.edu/recursos-informacio/guies-tematiques/
http://www.digitalhistory.uh.edu/
http://www.coe.uh.edu/
http://www.coe.uh.edu/
http://www.uh.edu/
http://www.uab.cat/bib/trobador
http://ddd.uab.cat/record/30197
http://fmstream.uab.es/media/biblio/Trobador/Trobador.html
http://recercador.ub.edu/
http://www.bib.ub.edu/ajuda/pmf/recursos-electronics/
http://diposit.ub.edu/dspace/handle/2445/13824
http://diposit.ub.edu/dspace/handle/2445/13962
http://diposit.ub.edu/dspace/handle/2445/13962


 

 

b. Gestors Bibliogràfics (Refworks) 

Gestors bibliogràfics: programes que gestionen la nostra informació en format web. Permet  
importar referències (des de bases de dades, revistes digitals, catàlegs de biblioteques, etc.), organitzar-
les, compartir-les amb altres usuaris, incloure-les com a citacions i generar bibliografies en un gran 
nombre de formats. HI ha diferents tipus de Gestors bibliogràfics, però n’hi ha un que utilitzen totes les 
universitats catalanes:  Refworks . Funciona en línia (no cal instal.lació) i permet utilitzar-lo per sempre, 
fins i tot quan haguem acabat els nostres estudis.  

 

Accés: Refworks 

Guies en línia 

UAB 

• Tutorial video 
Refworks 

• Guia d’ajuda 

UB 

• Com gestionar la 
propia bibliografia: 
Refworks 
 
 
 
 
Cursos biblioteques: Consulteu l’oferta de cursos de formació que ofereixen les biblioteques al llarg 
de tot el curs acadèmic. 

 

Cursos Formació Biblioteques UAB 

Cursos Formació Biblioteques - CRAI UB 

 

 

 

http://www.refworks.com/refworks
http://www.bib.ub.edu/ajuda/com-gestionar-bibliografia/
http://www.bib.ub.edu/ajuda/com-gestionar-bibliografia/
http://ddd.uab.cat/record/49679
http://www.bib.ub.edu/ajuda/com-gestionar-bibliografia/
http://www.bib.ub.edu/ajuda/com-gestionar-bibliografia/
http://www.bib.ub.edu/ajuda/com-gestionar-bibliografia/
http://www.uab.cat/servlet/Satellite/gestions-en-linia/cursos-1096479459469.html
http://cvformacio.ub.edu/course/view.php?id=2345

