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Cerca d’informació en Fisioteràpia – Enllaços d’interès 
 
Bases de dades de Fisioteràpia 
 
 Recursos digitals en fisioteràpia – guia: http://ddd.uab.cat/record/73377 
 
Guies i tutorials d’ajuda de les bases de dades 
 
 EnFisPo – Guía de Consulta (elaborada per la UCM): 

http://pendientedemigracion.ucm.es/BUCM/ayuda/doc5428.pdf 
 

 Guies i tutorials de bases de dades en Ciències experimentals i de la Salut de la 
UPF: http://guiesbibtic.upf.edu/content.php?pid=120259&sid=3224421 
 

 PubMed - Tutorials de la Biblioteca de Medicina de la UAB (5 vídeos): 
http://www.uab.cat/biblioteques/medicina/ > Apartat “Tutorials” (menú 
esquerre) 
 

 Accedir a PubMed com usuari de la UAB: http://ddd.uab.cat/record/54412 
 

 Pàgina DECS de la Biblioteca Virtual de Salud (per buscar els termes MeSH més 
escaients en castellà ): http://decs.bvs.br/E/homepagee.htm  

 
Cercadors d’informació a Internet 
 
 Google Acadèmic (o Scholar): http://scholar.google.es/ 

 
 HonSearch per a professionals: http://www.hon.ch/HONsearch/Pro/index.html 
 
 MedlinePlus: http://www.nlm.nih.gov/medlineplus/spanish/ 
 
 HonSearch per a pacients: http://www.hon.ch/HONsearch/Patients/ 
 
 Portal Estadístico des Servicio Nacional de Salud: 

http://www.msssi.gob.es/estadEstudios/estadisticas/sisInfSanSNS/ 
 
 EUROSTAT – Public Health Statistics Database:  

http://epp.eurostat.ec.europa.eu/portal/page/portal/health/introduction 
 

 OCDE Health Data: http://stats.oecd.org/index.aspx 
 
 OMS – WHO/Europe’s portal to health statistics: 

http://www.euro.who.int/en/data-and-evidence/databases 
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Localització dels documents 
 
 Catàleg del Servei de Biblioteques de la UAB: http://www.uab.cat/biblioteques 
 Catàleg de la Biblioteca UPF: http://www.upf.edu/bibtic/ 
 ARE (Accés als recursos electrònics des de fora la UAB): http://are.uab.cat 
 
Citació bibliogràfica  
 
 Citacions i bibliografia: http://www.uab.cat/biblioteques > Apartat “Estudiants” > 

Citacions i bibliografia 
 
 Com citar i elaborar referències bibliogràfiques: http://ci2.es/objetos-de-

aprendizaje_cat/referencies-bibliografiques 
 
 Estil Vancouver - Uniform Requirements for Manuscripts Submitted to Biomedical 

Journals (en anglès): http://www.icmje.org/urm_main.html 
 
 Estil Vancouver (traduït al castellà): 

http://www.metodo.uab.cat/docs/Requisitos_de_Uniformidad.pdf 
 
 Citacions bibliogràfiques segons el model Vancouver – guia bàsica: 

http://ddd.uab.cat/record/60727 
 
 Mendeley Premium (gestor de referències bibliogràfiques): 

http://uab.cat/biblioteques/mendeley/ 
 
Drets d’autor 

 Els drets d’autor en el Treball de Final de Grau: http://ddd.uab.cat/record/138522 
 

 Guia “Treballs de Fi de Grau i Drets d'autor: respecta'ls i protegeix-los": 
http://www.bib.uab.cat/tfgdrets/ 

 
 Propietat intel·lectual i drets d’autor: http://blogs.uab.cat/dretsautor/ 

 
 Drets d’autor: http://www.upf.edu/bibtic/guiesiajudes/drets/ 
 

Llicències Creative Commons (CC): http://www.uab.cat/biblioteques > Apartat 
“Professors” > Com publicar en accés obert > Llicències Creative Commons  
 

 Recursos audiovisuals i drets d’autor: per a trobar recursos audiovisuals a Internet 
http://ddd.uab.cat/record/108435 
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Indicadors de qualitat de la recerca: 
 
 Com buscar el factor H i el número de cites dels treballs de recerca dels 

investigadors (amb Web of Knowledge): http://polimedia.uab.cat/#v_21 
 

 Índex de qualitat de les revistes (amb SCOPUS): http://polimedia.uab.cat/#v_243 
 

 Eines i recursos documentals per a la docència i la recerca: 
http://ddd.uab.cat/record/92302 

 

Informació sobre el Treball de Fi de Grau de Fisioteràpia: 
 
 Pàgina web de la Facultat de Medicina de la UAB: 

http://www.uab.cat/web/informacio-academica/www.uab.cat/web/informacio-
academica/grau-fisioterapia-1345681322897.html 

 
 

Altres enllaços d’interès: 
 
 Com fer treballs de recerca – guies de suport UAB: 

http://www.uab.cat/web/recursos-d-informacio/treballs-academics-i-de-recerca-
1345694749259.html 
 

 Com elaborar un treball acadèmic: https://stpr.upf.edu/tutorial/ 
 

 L’exposició oral: http://www.uab.cat/web/recursos-d-informacio/exposicio-oral-
1323243633697.html 
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