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EL PROCÉS DE CERCA BIBLIOGRÀFICA: 
 
Els elements bàsics per tal de realitzar un procés de cerca bibliogràfica són quatre:  
 

1. Identificar la necessitat d’informació: què necessito? marc teòric (llibres), resultats de recerca 
(revistes)... 

2. Conèixer i consultar les fonts d’informació. El seu funcionament, però també el seu contingut, 
abast, finalitat...   (Cochrane, Scholar google,Pubmed,Trobador...) 

3. Localitzar els documents. Utilitzar el catàleg UAB de manera eficaç  
4. Citar les fonts consultades. O bé amb un gestor bibliogràfic (p. ex: Mendeley Intitucional) o bé de 

forma manual.  
 

1.-Identificar la necessitat d’informació: 
 
Trobareu informació de com realitzar aquest procés: 
 
El procés de cerca bibliogràfica: http://ddd.uab.cat/record/105928 
 
I també a les guies i vídeos del Servei de Biblioteques de la UAB: 
 http://uab.cat/servlet/Satellite/recursos-d-informacio/guies-d-ajuda-1335510202657.html 
 
 

2.-Conèixer i consultar les fonts d’informació: 
 

GOOGLE ACADÈMIC: Cercador general, com estudis revisats per especialistes, parts de llibres, articles 
d’editorials acadèmiques, d’universitats o societats professionals, etc...Lliure accés 

 
http://scholar.google.es/ 
 
Dins la xarxa UAB enllaça amb els documents digitals de la Universitat ( enllaç a la dreta de la referència del 
document). Des de casa, podeu anar a la pàgina principal i a la part superior   dreta : Configuració -Enllaços 
de la biblioteca, i seleccionar enllaç amb la biblioteca UAB. Podreu  veure els enllaços al document, però no 
entrar directament ( OPCIÓ:   http://www.uab.cat/biblioteques  Accès des de casa i consultar el catàleg) 
 
 

PUBMED: Bases de dades d’àmbit biomèdic.  

 
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed 
 
Recomanen la seva consulta mitjançant la cerca al catàleg UAB :  http://www.uab.cat/biblioteques  i seguir 
l’enllaç, amb la qual cosa podrem accedir al pdf de l’article en el cas que estigui subscrit per la Universitat.  
 
Recordeu que si esteu fora de la UAB, caldrà accedir via ARE: https://login.are.uab.cat/login 
 identificant-vos amb NIU i password. 
 

http://ddd.uab.cat/record/105928
http://uab.cat/servlet/Satellite/recursos-d-informacio/guies-d-ajuda-1335510202657.html
http://scholar.google.es/
http://www.uab.cat/biblioteques
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed
http://www.uab.cat/biblioteques
https://login.are.uab.cat/login


La recerca bibliogràfica: guia bàsica de recursos pels estudiants de pràctica clínica 6é Medicina 
Vall d’Hebron  

 
 

2 

 
 
 
Per saber els títols complets i/o abreviats de les revistes indexades a Pubmed: 
 
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/nlmcatalog/journals 
 
Per saber-ne més: 
 
Pubmed:Guia d’ús avançat (Biblioteca Hospital VH): http://www.slideshare.net/cpuyal/pubmed-guiadus-
avancat 
Pubmed para principiantes: http://www.slideshare.net/socialbiblio/pubmed-para-principiantes 
Tutorial de la Biblioteca de Medicina (5 vídeos): http://www.uab.es/servlet/Satellite/biblioteca-de-
medicina/tutoriales-1271744561618.html 
 
 

BIBLIOTECA COCHRANE PLUS:  Conjunt de bases de dades d’àmbit biomèdic, de resums i d’articles a text 
complet sobre medicina basada en l’evidència. Enfocat a l’atenció primària. Inclou les revisions 
sistemàtiques traduïdes o resumides de “The Cochrane Database of Systematic Reviews-CDSR”, revisions 
basades en assajos clínics controlats i estructurades de forma sistematitzada. 

 
EL RECURS: http://www.bibliotecacochrane.com/ 
 
Per saber-ne més: Biblioteca Cochrane Plus. http://www.youtube.com/watch?v=ZNsoYxxZLfU 
 
 

TROBADOR +: Portal d'accés a la biblioteca digital de la UAB. Permet accedir al text complet de la majoria 

de recursos electrònics (llibres, revistes i bases de dades) subscrits per la universitat de manera fàcil i ràpida 

 
EL RECURS: www.uab.cat/biblioteques  Icona “Trobador +” a peu de pàgina 
 
Per saber-ne més:  Trobador+ Metacercador de recursos electrònics 
http://ddd.uab.cat/record/117826?ln=ca 
 
 

SCOPUS:  Scopus és una base de dades que engloba la major col·lecció a nivell mundial de resums, actes de 
conferències, web científiques, referències bibliogràfiques i índexs de més de 15.000 revistes amb peer-
review de ciències, tecnologia, medicina i ciències socials. 

 
Per saber-ne més: Tutorial UPC:  
http://upcommons.upc.edu/handle/2099.2/2402;jsessionid=FBD8485AFE7451FA445DF2C9C94D545B 
 

3.-Localitzar els documents: 
 
Catàleg UAB: http://cataleg.uab.cat  Cal recordar que en el catàleg solament trobem documents “sencers”, 
és a dir, llibres, recursos,col·leccions, revistes... PERÒ NO: articles de revistes, capítols de llibres,etc... 
Catàleg CUCC:  http://ccuc.cbuc.cat Cal recordar que si un document no hi és a la UAB, podeu demanar-lo a 
la resta de biblioteques públiques catalanes. 
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http://www.uab.es/servlet/Satellite/biblioteca-de-medicina/tutoriales-1271744561618.html
http://www.uab.es/servlet/Satellite/biblioteca-de-medicina/tutoriales-1271744561618.html
http://www.bibliotecacochrane.com/
http://www.youtube.com/watch?v=ZNsoYxxZLfU
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4.-Citar les fonts consultades: 
 
La citació bibliogràfica descriu i identifica els documents per fer-los localitzables. És imprescindible citar les 
fonts consultades per tal de reconèixer el treball dels altres i per documentar la recerca realitzada. 
Un dels estils bibliogràfics  utilitzat en les ciències de la salut (tot i que ja no s’actualitza), és el Uniform 
Requiremts for Manuscripts Submitted to Biomedical Journals –Estil Vancouver.  
 
Exemples bàsics: 
 
Citem un llibre: 
autor(s). Títol. Edició.  Lloc d'edició : Editorial ; any.  
 
Colom F, Vieta E. Manual de psicoeducación para el trastorno bipolar. Barcelona: Ars Medica; 2004.  
 

Citem una part de llibre: 
autors(s). Títol de la part. Dins: autor(s). Títol. Edició.  Lloc  d'edició : Editorial; any. P inicial-final. 
 
Vieta E. Trastornos bipolares. Dins: Vallejo Ruiloba J, Gastó Ferrer C. Trastornos afectivos: ansiedad y 
depresión. 2a ed. Barcelona:  Masson;  2000. p. 328-79. 
 

Citem un article: 
 
autors(s). Títol de l'article. Títol de la revista abreujat. Any ; Volum (Fascicle, número): P.inicial-final. 
 
Fierro I, Ochoa R, Yañez JL, Valderrama JC, Alvarez FJ.  Mortalidad y mortalidad prematura relacionadas con 
el consumo de alcohol en España entre 1999 y 2004. Med Clin(Barc). 2008 Jun 7; 131(1): 10-13. PubMed 
PMID: 18582417 

Citem un article en forma electrònic: 
 
Autors(s). Títol de l'article. Títol de la revista abreujat. [Internet]. Any [Consulta data];  Volum (Fascicle, 
número) : P inicial-final. [Disponible a URL] 
 
Fierro I, Ochoa R, Yanez JL, Valderrama JC, Alvarez FJ. Mortalidad y mortalidad prematura relacionadas con 
el consumo de alcohol en España entre 1999 y 2004. Med Clin(Barc) [Internet] . 2008 Jun 7 [Consulta el 19 
de setembre de 2013]; 131(1):10-13. Disponible a : 
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0025775308715884 Accés restringit a subscriptors 
 

Guia bàsica per a fer citacions bibliogràfiques segons els model Vancouver (català i castellà) 
 
http://ddd.uab.cat/record/60727?ln=ca 
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MENDELEY Institucional 

 

Un gestor de referències bibliogràfiques i una xarxa social acadèmica. Per començar a treballar 

amb MI, haurem de registrar-nos. www.uab.cat/biblioteques -- Enllaços directes -- Mendeley 

Institucional, o directament:  

http://www.uab.cat/web/recursos-d-informacio/mendeley-institucional-1345661116169.html 

 

Presentacions i guies UAB:   https://ddd.uab.cat/record/116543 

 

Una vegada registrats, ja podeu entrar al recurs directament:  www.mendeley.com 

 

5. - Drets d’autor  

 

 Treballs de Fi de Grau i drets d’autor: respecta’ls i protegeix-los: guia que conté la informació 
bàsica sobre drets d’autor. http://www.bib.uab.cat/tfgdrets/ 
 

 Propietat intel·lectual i drets d’autor:  
http://www.uab.cat/biblioteques > Apartat “Professors” > Propietat intel·lectual i drets d’autor  
 

 Llicències Creative Commons (CC): http://serveis.uab.cat/ddd/content/llicencies-creative-
commons 
 

 Recursos audiovisuals i drets d’autor: per a trobar recursos audiovisuals a Internet 
http://ddd.uab.cat/record/108435 

 

Dipòsit Digital de Documents 

 Informació sobre el Dipòsit Digital del TFG a la web de la Facultat de Medicina: 
http://www.uab.cat/web/informacio-academica/grau-medicina/diposit-digital-
1345683260714.html 

 

 El Treball de Fi de Grau al Dipòsit Digital de Documents (DDD) de la UAB: 
http://ddd.uab.cat/collection/tfg 

 
 
                                                                                                                           Edició setembre 2015 
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