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PUC  
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Col·laboració 

http://www.cbuc.cat/cbuc/sobre_el_cbuc


Catàlegs 



Accés des de casa 

Accés des de casa 



Accés des de casa (“off-campus”) 
A través del servei de XarxA PrivadA Virtual (XPV) 

https://xpv.uab.cat 

 

• És un servei gratuït 

• Necessita connexió a Internet (Explorer, Firefox o Safari) 

• Per consultar tots els recursos electrònics disponibles a 
la UAB/CBUC 

•  Cal  NIU i paraula de pas. 

https://xpv.uab.cat/


Accés des de casa 
Per afegir un marcador podem posar 

l’adreça directament en l’opció “afegir 

marcador” 

O també des de la pàgina 

que estigueu consultant, 

amb aquesta icona 

L’adreça 

https://xpv.uab.cat/ ------ 

https://xpv.uab.cat/


 

 

Continguts online 



  20.000 Revistes 
 

9.000 ciència i tec. 
 

1.400  biociències 
 

Segons PubMed (Medline): 5.633 
revistes indexades 
 

Segons Thomson-Reuters 

 
Per què publiquen tant els científics? 



tomas.fabregat@uab.cat 
Biblioteca de Ciència i Tecnologia – UAB 

Formació d’usuaris 
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Quins són els productes digitals? 

 

 Revistes (arbitrades = peer reviewed)  

 Bases de dades  bibliogràfiques (WOK, 
PubMed, etc.) 

 Plataformes de revistes i llibres digitals 
(ScienceDirect, SpringerLink, Annual Reviews, 
etc.) 

 



Quines publicacions (revistes)? 

 

·  que els articles tinguin l’àbstract en anglès 

·   que la publicació sigui periòdica 

·   control de qualitat mitjançant arbitratge (peer reviewed) 

  

 





Què?, On?, Per què? 
 



Criteris per escollir un bon recurs 

 

-cobertura temàtica 

-tipus de documents (papers, patents, congressos, lleis, …) 

-cobertura temporal  

-cobertura geogràfica 

-vinculació amb la biblioteca = facilita l’accés a la font (full text)  

 

 

 

 



Mínims d’una bona base de dades bibliogràfica 

 

• Informació bibliogràfica detallada 

• Enllaç a la font a través de la biblioteca 

• Funcionalitats de cerca i filtre 

• Funcionalitats de descàrrega 



Fonts d’informació científica 



Garantir l’accés 



http://www.scopus.fecyt.es/Pages/Inicio.aspx


http://www.accesowok.fecyt.es/


http://www.ncbi.nlm.nih.gov/sites/entrez?otool=bibuablib 



http://scholar.google.es/


http://metalib.cbuc.cat/pds?func=load-login&calling_system=metalib&institute=UAB&url=http://metalib.cbuc.cat/V/?func=quick-1
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Com gestionar la bibliografia 
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Fonts bibliogràfiques (WOK, SCOPUS, etc.) 

Textos:  
articles, informes, tesis, etc. 

web 
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Per què Refworks 

• Consorci de Biblioteques  (CBUC) 

• Online 

• Assitència tècnica 

• Formació  

• Col·laboració  

• Compatibilitat 
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Alternatives compatibles 

• EndNote  

• Zotero  

• Mendeley 

• RefManager 

• Procite, etc. 

 

 

.ris  
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Exemples d’estils de citació 

Estil APA Psicologia 

Estil MLA – Humanitats 

Estil Vancouver Medicina 

Harvard System of Reference  Ciències 

ISO 690 estàndard 

Etc… 

Wikipedia: Referencias bibliográficas 

 

Qui decideix l’estil? Els editors. Forma part dels 
llibres d’estil. 
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http://www.udg.edu/Serveis/Formacioenlinia/Comcitardocuments/EstilAPAencatala/tabid/11972/language/ca-ES/Default.aspx
http://www.udg.edu/Serveis/Formacioenlinia/Comcitardocuments/LestilMLA/tabid/11973/language/ca-ES/Default.aspx
http://www.fisterra.com/recursos_web/mbe/vancouver.asp
http://libweb.anglia.ac.uk/referencing/harvard.htm
http://en.wikipedia.org/wiki/ISO_690
http://es.wikipedia.org/wiki/Referencia_bibliogr%C3%A1fica


Estil MLA 

Citació a final de text (end note) 

 
Ben-Haim, Yakov. "Info-Gap Forecasting and the Advantage of Sub-Optimal 
Models." European Journal of Operational Research 197.1 (2009): 203-13.  
 

Citació dins el text (in context) 

  

 (Ben-Haim 203-213) 

 

Citació  a peu de pàgina (foo tnote) 

 

 Yakov Ben-Haim, "Info-gap forecasting and the advantage of sub-optimal 
models," European Journal of operational Research 197.1 (2009): 203-13 
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5 x 1 

• Recopilar bibliografia 

• Vinculat a la biblioteca 

• Publicar (editar) 

• Alertes per estar al dia (RSS) 

• Difondre (compartir) 
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Gràcies! 

Tomas.fabregat@uab.cat 


