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Estratègia de cerca 

 

Per tal de recuperar els resultats més 
rellevants, és recomanable que seguiu 
una estratègia de cerca, que consisteix 
en traduir les paraules clau del vostre 
tema de cerca en el llenguatge del 
recurs, cercador o base de dades que 
estigueu consultant. En l'estratègia de 
cerca es poden utilitzar moltes 
tècniques, com els operadors booleans, 
els símbols de truncament, els comodins 
o la cerca per frase. 
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Estratègia de cerca: passos a seguir 
 

j Definir  bé el tema i  trobar les  paraules 

clau que  més bé defineixin allò que busques 

 
 

k Identificar sinònims o  altres paraules 

clau relacionades per  obtenir més resultats 

apropiats 

 
 

l Saber com es  poden  combinar  entre 

elles  per recuperar  la  informació més 

adequada 

 
 

m Analitzar el grau de pertinència i 

exhaustivitat dels resultats 
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 Incloent criteris geogràfics, cronològics, de gènere, 

edat …  

 
 

 Observant si el resultat de la cerca ha de ser una 

dada concreta (factual) o el que ja s’ha escrit sobre 

un tema de forma exhaustiva o selectiva  

 
 

 Cercant el concepte central en una enciclopèdia o 

diccionari especialitzat  

 
 

 Organitzant la nostra idea en una o més preguntes  
 

 
 

Identificar i definir la nostra necessitat 

d’informació 

Expresseu la matèria o tema en una frase concreta. Determinar una 
o més frases curtes, clares i concises (amb el que és just i precís)  
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Establir el nivell i la cobertura de la cerca 
 

• Cal establir el període temporal que ha de cobrir la 
cerca, el nivell d'actualitat segons si és un estudi de 
caràcter retrospectiu o si volem localitzar la informació 
més recent.  

• Cal delimitar la cobertura geogràfica en la qual se centra 
la recerca. Lligada a aquesta qüestió hi ha la llengua en 
la qual trobaràs els documents recuperats. L’anglès s'ha 
convertit en l'idioma científic per excel·lència.  

• Seleccionar la tipologia documental : monografies, 
articles d'investigació o de revisió, tesi, ponències i 
comunicacions a congressos, catàlegs o inventaris 
d'arxiu, biografies, anuaris per a les dades d'actualitat, 
estadístiques, dades geogràfiques, legislació...  

• Cal tenir en compte que els tipus de documents que 
s'utilitzen varien d'acord amb la finalitat del treball i en 
funció de les disciplines. En llengua, literatura i 
humanitats s'utilitzen més monografies (llibres) i 
congressos, encara que en altres disciplines, com a 
ciències, es consulten més articles de revistes 
científiques. 
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• Utilitza termes significatius, que 
representen conceptes rellevants i que 
diferencien els documents que et puguin 
interessar de la resta de documents que 
poden  contenir el recurs consultat. 
Oblida't de preposicions, conjuncions, 
articles, pronoms, adjectius o adverbis. 

• Busca sinònims: t'ajudaran a l'hora 
d'acotar el tema i en el moment de pensar 
en un títol. 

• Equivalències en anglès i en altres 
llengües rellevants. 

• Termes relacionats. 

Identificar les paraules clau 

L'èxit de la cerca estarà determinat en gran part per l'adequada 

selecció dels termes que utilitzes en l'estratègia de cerca 
 

6 



Exemple 

Fixa’t en el tema descrit en el paràgraf següent i identifica 

els conceptes clau. Aquests seran els termes de cerca, que 

caldrà utilitzar per buscar informació al cercador, base de 

dades, etc.  

 

Com afecta, actualment, la contaminació de l’aire 

causada pel trànsit als adolescents 

 

Els termes subratllats seran les paraules claus, menys 

actualment, però tindrem present que la informació que 

volem és actual i filtrarem els resultats cronològicament.  
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Ara cal que pensis formes alternatives d’aquestes 

paraules clau:  sinònims i paraules equivalents en altres 

llengües, paraules més especifiques o més generals, per 

utilitzar-les a l’hora de buscar:  
 

Concepte 1 Concepte 2 Concepte 3 

contaminació de l’aire adolescents trànsit 

pol·lució joves circulació 

nois cotxes 

vehicles 
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Camps de cerca 
Podem cercar els termes en diferents camps que formen part del 

registre bibliogràfic  dels documents que cerquem, com ara el títol, 

el resum, els descriptors, les matèries...  

Exemple de registre bibliogràfic 
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• AND (i, y, &): recupera aquells 
documents que contenen tots 
dos termes. 

• OR (+, O): recupera els 
documents que contenen 
qualsevol dels termes. 

• NOT (- , AND NOT): recupera 
els documents que contenen un 
terme, però exclou tots els que 
contenen l’altre. 

Operadors booleans 
Permeten combinar els termes de cerca per refinar i 

recuperar exactament tot allò que volem. 
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• Les paraules clau poden tenir diferents 
sufixos (singular, plural, adjectius, etc.) i 
recuperar totes aquestes variants ens 
pot ajudar a cercar documents que ens 
interessin. Si entrem una paraula clau 
en singular, només recuperarem els 
documents que inclouen aquest terme 
exactament de la manera en què l’hem 
escrit. El truncament permet recuperar el 
terme tal com l’hem escrit i els termes 
amb les variacions de sufixos.  

 

• El més comuns són: *   !   ?   $   #   
• Exemples:  

• terap* (recuperarem tots els documents 
que continguin els termes: teràpia, 
teràpies, terapèutic, terapèutics entre 
d’altres 

• wom*n recuperaria woman i women 

Utilitza els 
truncaments i 

comodins: signes 
que permeten 

cercar per l’arrel 
de la paraula o 
substituir-ne 

lletres. 

Altres operadors: truncament 
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• NEAR: per localitzar registres 
en què un camp conté tots els 
termes de cerca junts; 
tanmateix, l'ordre dels termes no 
ha de coincidir amb l'ordre en 
què es van introduir. Per 
exemple, si cerquem "Chicago 
NEAR història recuperarem  els 
registres amb els termes 
"Chicago" i "història" junts dins 
del mateix camp bibliogràfic. 
"Chicago" o "història" poden 
aparèixer els primers en el 
camp.  

 

• “ frase ” : recupera la frase o 
paraules exactes que es troben 
entre cometes. Per exemple si 
cerquem ”historia de  Chicago” 
recuperarem els registres amb 
els dos termes junts i seguits  

-  

-WITH: per localitzar registres en què 
un camp conté una frase amb tots els 

termes especificats  

Per exemple, si cerquem "Chicago 
WITH història", recuperarem aquells 

registres que continguin tant 
"Chicago" com "història" dins de la 

mateixa frase.  

 

- ADJ: per localitzar registres en què 
un camp conté tots els termes de 

cerca junts i en l'ordre en què es van 
introduir 

Per exemple, si cerquem "Chicago 
ADJ història", recuperarem els 

registres amb els termes "Chicago" i 
"història" junts dins del mateix camp 
bibliogràfic i amb "Chicago" davant. 

 

Operadors  de proximitat: permeten combinar els termes de cerca 

segons la seva posició (que estiguin en un mateix camp, paràgraf, 

entre paraules...)  
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Exemple 

El nostre tema de cerca és Com afecta, actualment, la 

contaminació de l’aire causada pel trànsit als adolescents 

 

 

 

Combinaríem sinònims amb OR i termes diferents amb AND. Així 

quedaria:  

(contaminació OR pol·lució) AND (adolescents OR joves OR nois) AND 

(trànsit OR circulació OR cotxes OR vehicles) 
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 Per camps (p.ex., efectuar la cerca només en el camp 

d’autor) 

 
 

 Per llengua dels documents  
 

 Per àmbit geogràfic o cronològic  
 

 Per format del document (p.ex., només articles de 

revista)... 
 

Limitar la cerca 
La majoria de fonts d’informació ens  permeten filtrar els resultats segons 

una o diverses característiques, acotant així el que busquem i eliminant 
resultats innecessaris. Per tant utilitza filtres, facetes o límits.  
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• Els resultats s’ajusten a les nostres 
necessitats d’informació? Són útils per al 

nostre treball?  
 

Pertinència 

• Hem recuperat tots els resultats referents 
a la nostra necessitat d’informació que hi 

havia a la font d’informació?  
Exhaustivitat 

Analitzar el grau de pertinència i 

exhaustivitat dels resultats 

Si no és així, potser haurem de...  

Reformular l’estratègia 
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• Afegeix més conceptes rellevants i combina'ls 
amb AND 

• Elimina truncaments 

• Utilitza descriptors 

• Busca en camps més específics (per 
exemple, el títol o les paraules clau) 

 

Si obtens molts 
resultats 

• Elimina els conceptes menys rellevants i 
manté només els més importants 

• Afegeix sinònims i combina'ls amb OR 

• Utilitza truncaments 

• Amplia la cerca a camps més generals (per 
exemple, resum) o a tots els camps 

Si obtens pocs 
resultats 

Consells per a replantejar l'estratègia 

de cerca 
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Recomanacions 

 • Dissenya estratègies de recerca adequades, 

utilitzant diferents tipus d'operadors i elements 

o símbols, que t’ajudaran a crear relacions  

entre les paraules o conceptes de cerca. 

• Utilitza en les cerques paraules en anglès, ja 

que la majoria de la informació acadèmica i 

científica que contenen les bases de dades es 

troba en aquest idioma. 

• Utilitza parèntesi quan facis servir l'operador 

OR juntament amb altres operadors 

• Revisa la secció d'ajuda de les bases de dades 

per saber com utilitzar els operadors i símbols.  

• Utilitza l'opció de cerca avançada en les bases 

de dades per efectuar  la teva estratègia de 

cerca. 
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Principals fonts d’informació 
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Les fonts d’informació són aquells objectes o subjectes que 
generen, contenen, subministren o transfereixen informació 

 Fonts primàries: donen accés directe a la 
informació. Exemples: llibres, revistes, 
diccionaris, enciclopèdies, etc. 
 

 
 

 Fonts secundàries: recopilen informació 
sobre les fonts primàries, és a dir, són fonts 
de referència que no ofereixen coneixements 
nous però que faciliten l’accés a les fonts 
primàries. Exemples: catàlegs, bases de 
dades, portals temàtics, etc. 

 
 



Camps de cerca i formes de cerca 
 Els camps de cerca són aspectes molt importants en l'elaboració de 

l'estratègia de cerca. Ens remeten a les parts dels registres dels documents 

en les quals busquem els termes que seleccionem.  Els camps de cerca 

més destacats són: text lliure, títol, autor, paraules clau, matèria o 

descriptor, resum ... La majoria de fonts d’informació tenen disponibles 

dues opcions: cerca bàsica i cerca avançada. 

 
 La cerca bàsica, en general, només ens 

permet fer la cerca en un únic camp del 

registre: per autor, per títol...  
 

 
 

 La cerca avançada ens permet combinar 
diversos camps de cerca, per exemple títol 
i autor, títol i matèria... amb els operadors 
que hem conegut. Amb aquest tipus de 
cerca obtenim resultats més precisos 

 
 



Establir les fonts d’informació més pertinents 

Es important que coneguis les eines més adequades per localitzar llibres, articles i 
altra bibliografia acadèmica: 

Fonts basiques Fonts  especialitzades 

 Cercador de les Biblioteques UAB  Bases de dades 

 Catàleg Col.lectiu de les Universitats de 
Catalunya (CCUC) 

 Guies temàtiques 

 REBIUN: Catálogo Colectivo de la Red de 
Bibliotecas Universitarias. 

 Cercadors  especialitzats, repositoris…  
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http://www.uab.cat/biblioteques/
http://www.uab.cat/biblioteques/
http://www.uab.cat/biblioteques/
http://www.uab.cat/biblioteques/
http://www.uab.cat/web/els-nostres-fons/bases-de-dades-i-altres-recursos-electronics-1345746021506.html
http://www.uab.cat/web/els-nostres-fons/bases-de-dades-i-altres-recursos-electronics-1345746021506.html
http://cbueg-mt.iii.com/iii/encore/search/C__S__Orightresult__U1?lang=cat&suite=def
http://cbueg-mt.iii.com/iii/encore/search/C__S__Orightresult__U1?lang=cat&suite=def
http://cbueg-mt.iii.com/iii/encore/search/C__S__Orightresult__U1?lang=cat&suite=def
http://cbueg-mt.iii.com/iii/encore/search/C__S__Orightresult__U1?lang=cat&suite=def
http://cbueg-mt.iii.com/iii/encore/search/C__S__Orightresult__U1?lang=cat&suite=def
http://cbueg-mt.iii.com/iii/encore/search/C__S__Orightresult__U1?lang=cat&suite=def
http://cbueg-mt.iii.com/iii/encore/search/C__S__Orightresult__U1?lang=cat&suite=def
http://cbueg-mt.iii.com/iii/encore/search/C__S__Orightresult__U1?lang=cat&suite=def
http://cbueg-mt.iii.com/iii/encore/search/C__S__Orightresult__U1?lang=cat&suite=def
http://cbueg-mt.iii.com/iii/encore/search/C__S__Orightresult__U1?lang=cat&suite=def
http://cbueg-mt.iii.com/iii/encore/search/C__S__Orightresult__U1?lang=cat&suite=def
http://cbueg-mt.iii.com/iii/encore/search/C__S__Orightresult__U1?lang=cat&suite=def
https://www.uab.cat/web/estudia-i-investiga/guies-tematiques-1345708785661.html
https://www.uab.cat/web/estudia-i-investiga/guies-tematiques-1345708785661.html
https://www.uab.cat/web/estudia-i-investiga/guies-tematiques-1345708785661.html
http://www.catalogo.rebiun.org/
http://www.catalogo.rebiun.org/
http://www.catalogo.rebiun.org/
http://www.catalogo.rebiun.org/
http://www.catalogo.rebiun.org/
http://www.catalogo.rebiun.org/
http://www.catalogo.rebiun.org/
http://www.catalogo.rebiun.org/
http://www.catalogo.rebiun.org/
http://www.catalogo.rebiun.org/
http://www.uab.cat/web/els-nostres-fons/diposits-digitals-1345719614031.html
http://www.uab.cat/web/els-nostres-fons/diposits-digitals-1345719614031.html
http://www.uab.cat/web/els-nostres-fons/diposits-digitals-1345719614031.html
http://www.uab.cat/web/els-nostres-fons/diposits-digitals-1345719614031.html
http://www.uab.cat/web/els-nostres-fons/diposits-digitals-1345719614031.html
http://www.uab.cat/web/els-nostres-fons/diposits-digitals-1345719614031.html


El Cercador: http://www.uab.cat/biblioteques 
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http://www.uab.cat/biblioteques


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 únic punt, articles, llibres, capítols de llibre, bases de 

dades, etc...   

 

Busca simultàniament a: 

• El catàleg de las biblioteques de la UAB 

• La biblioteca digital de la UAB (recursos electrònics subscrits per les 

biblioteques de la UAB) 

• Els  dipòsits digitals DDD y Traces 

 

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 

El Cercador 
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Cercador 
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Al realitzar una cerca ens mostra tots els documents tant impresos com 

electrònics i per tant, segons interès o no podem fer un primer filtre:  

 

• Veure només el que hi ha a les Biblioteques UAB: Filtrar per 

Catàleg UAB 

• Veure només els documents electrònics: poden ser referències o text 

complert: filtrar per Biblioteca Digital 

• Veure només recursos electrònics a text complet: Filtrar per Text 

complert 

• Veure aquells recursos electrònics publicats en revistes d’impacte: 

Filtrar per Peer review 

• També podem filtrar per altres facetes com són Biblioteca, 

Col·lecció, Format, Idioma, Matèria, àmbit geogràfic, Anys de 

publicació....  

 

Els resultats estan ordenats per rellevància (el més consultats) 

 

 

 

 

Resultats cercador 
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Cerca avançada 
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Com trobar revistes 

 Tant si la revista és impresa com electrònica, cal consultar el cercador, que donarà 

accés directe al text complet de la revista, si la tenim subscrita o, en el seu 

defecte, si tenim la versió impresa, indicarà en quina biblioteca es troba. 

Les Biblioteques UAB compten amb un munt de revistes electròniques 

subscrites, així com plataformes especifiques en aquest tipus de format:  
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http://web.b.ebscohost.com/pfi/search/basic?sid=65db1445-64b9-4f6a-b60a-8058f124993e@pdc-v-sessmgr01&vid=0&sdb=edspub&tid=3000EP
http://web.b.ebscohost.com/pfi/search/basic?sid=65db1445-64b9-4f6a-b60a-8058f124993e@pdc-v-sessmgr01&vid=0&sdb=edspub&tid=3000EP
http://web.b.ebscohost.com/pfi/search/basic?sid=65db1445-64b9-4f6a-b60a-8058f124993e@pdc-v-sessmgr01&vid=0&sdb=edspub&tid=3000EP


Com trobar libres electrònics 
Les Biblioteques UAB compten amb un munt de llibres electrònics subscrits, així 

com plataformes especifiques en aquest tipus de format, encara que algunes 

plataformes no permeten la descàrrega:  
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http://web.b.ebscohost.com/pfi/search/basic?sid=65db1445-64b9-4f6a-b60a-8058f124993e@pdc-v-sessmgr01&vid=0&sdb=edspub&tid=3000EP
http://web.b.ebscohost.com/pfi/search/basic?sid=65db1445-64b9-4f6a-b60a-8058f124993e@pdc-v-sessmgr01&vid=0&sdb=edspub&tid=3000EP
http://web.b.ebscohost.com/pfi/search/basic?sid=65db1445-64b9-4f6a-b60a-8058f124993e@pdc-v-sessmgr01&vid=0&sdb=edspub&tid=3000EP


Al cercador trobarem articles ressenyats al DDD, a base de dades com Dialnet 

Elsevier, Willey, Proquest, WOS...  

Si cerquem un article determinat, el cerquem pel títol de l’article. Si no el trobem 

podem buscar pel títol de la revista on està publicat  

Cercar articles  

Si cerquem articles sota una temàtica determinada: cercarem pel tema que ens 

interessa i limitarem a Text complet o Peer Reviewed o per format: Academic 

Journals, reviews...  
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http://ccuc.csuc.cat/ 

http://ccuc.csuc.cat/
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http://rebiun.baratz.es/rebiun/ 
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http://rebiun.baratz.es/rebiun/


• Cercadors: eina de cerca consistent en una 
base de dades de pàgines web indexades 
automàticament, que permet a l’usuari fer 
consultes a partir d’una o més paraules que 
apareguin en els documents indexats. Són útils 
per trobar documents i llocs web, donen accés a 
informació actualitzada i recuperen una gran 
quantitat d’informació (això comporta perill 
d’infoxicació). 

• Portals temàtics: són llocs web que tenen 
com a objectiu oferir a l’usuari, de manera fàcil i 
integrada, un conjunt de recursos i serveis 
d’una temàtica específica on la informació es 
manté actualitzada constantment. Experts en la 
matèria seleccionen els recursos. Us 
recomanem les guies temàtiques elaborades 
per les Biblioteques UAB 

Cercar a Internet 

Cal tenir en compte que: a Internet hi ha molta informació poc fiable i  poc 

rigorosa  i cal fer una lectura crítica de la informació trobada a Internet  
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• Google acadèmic: cercador enfocat al 
món acadèmic i de la investigació: 
especialitzat en articles de revistes 
científiques, treballs de recerca, informes, 
tesis, llibres... http://scholar.google.es/ 

 

• Microsoft Academic Search, és un motor 
de cerca desenvolupat per Microsoft 
Research, centrat en revistes científiques i 
sèries de congressos: 
http://academic.research.microsoft.com/ 

 

• Science Research: 
http://scienceresearch.com/scienceresearch 

Principals cercadors 
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http://scholar.google.es/
http://scholar.google.es/
http://academic.research.microsoft.com/
http://scienceresearch.com/scienceresearch


Premsa digital 
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Des del portal El Quiosc podeu consultar la premsa digital i accedir a les 

bases de dades de premsa subscrites per la UAB, així com a una selecció 

de recursos d’utilitat (directoris de mitjans, cercadors de notícies, repositoris 

de premsa antiga digitalitzada, etc.) http://www.bib.uab.es/premsa/  

http://www.bib.uab.es/premsa/


Cartoteca UAB (3a planta de la BH) 

El fons de la Cartoteca General intenta recollir totes aquelles temàtiques 

que puguin ser representades cartogràficament i abastar, en la mida del 

possible, totes les àrees geogràfiques. Bàsicament, comptem amb cinc 

tipus de materials: 

• Mapes: col·lecció formada per uns 42.000 fulls. El detall de cobertura 
és màxim per a Catalunya i decreix graonadament per la resta 
d'Espanya, Europa Occidental i el planeta sencer. Es tracta d'un fons 
modern, solament es disposa de mapes anteriors al 1900 a través de 
reproduccions facsímils. 

• Atles: col·lecció formada per uns 1.400 volums. Material de lliure 
accés, disposat als prestatges per àrees geogràfiques i dins 
d'aquestes per temes i/o matèries. 

• Fotografia aèria vertical: col·lecció formada per uns 15.000 
fotogrames, que cobreixen, de forma parcial, Catalunya des del 1956 
fins el 2000. Aquest material no és de lliure accés. 
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Cartoteca (2) 
 

• Obres de referència: col·lecció d'uns 
150 volums que recull obres de 
referència cartogràfica: inventaris 
diccionaris, història de la cartografia i 
temàtiques afins. Material de lliure accés. 

• Cartografia digital: col·lecció d'una 
cinquantena de CD, que recullen bases 
cartogràfiques d'interfície multimèdia. 
Aquest material no és de lliure accés. 

 

El material resta exclòs de préstec, a 
excepció d'aquells préstecs per un dia 
necessaris per a la realització de 
reproduccions destinades a servir de base 
de treball. A més del catàleg general de les 
biblioteques de la UAB, podeu consultar el 
fons de mapes i atles a través de GEODOC, 
el catàleg d'informació geogràfica. 
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http://www.bib.uab.cat/cartoteca/c9/996.htmcartot.htm
http://www.bib.uab.cat/cartoteca/c9/996.htmcartot.htm


Bases de dades 

Conjunt d’informació descriptiva de documents que han estat 

preseleccionats. Informació controlada, emmagatzemada i 

sistematitzada per a facilitar-ne la recuperació 

 

– Proporcionen referències bibliogràfiques d’articles amb nom 

d’autor, títol de l’article, títol de la revista, volum i/o número, 

números de pàgina, data, resum de l’article, etc. 

– Permeten l’accés al text complet de l’article si la Universitat 

està subscrita a la publicació. 

– Permeten saber què s’ha publicat sobre un tema. 

– No informen sobre la localització ni la disponibilitat. 

 

 
 



Bases de dades (científiques) 

Les bases de dades són una de les principals fonts 
d’informació per trobar literatura científica 

• N’hi ha de multidisciplinars: 

 

 
 
 
 

I n’hi ha d’especialitzades, com per exemple: 
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http://www.uab.cat/biblioteques 
 

On cercar les bases de dades? 

Títol bases de dades 
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Estratègia de cerca a les bases de dades 

En interrogar la base de dades podem fer servir: 

 

• Camps: TÍTOL, AUTOR, FONT, etc. 

 

• Operadors booleans: AND, OR, NOT 

 

• Operadors de proximitat: WITH, ADJ, NEAR, “ ” 

 

• Per ampliar: Truncaments i comodins: *   !   ?   $   

# 

• Per limitar: Filtres: tipus de document, idioma, 

any 

 

• Tesaure de la base de dades 
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Altres  bases de dades 
• ÍnDICEs(CSIC): base de dades bibliogràfica amb més de 500.000 referències 

d’articles de revistes científiques especialitzades en ciències socials i humanitats 

editades a Espanya. 

• Oxford Journals: revistes electròniques editades per l’Oxford University Press. 

• JSTOR: Repositori virtual de revistes impreses publicades per institucions diverses, 

escanejades per a ser consultables en format d'imatge en pdf o tiff. 

• Consulteu l’apartat base de dades i recursos de la guia temàtica de geografia:  

https://www.uab.cat/web/guies-tematiques/geografia-1345711564401.html 

 

https://cataleg.uab.cat/iii/encore/record/C__Rb1695596?lang=cat
https://cataleg.uab.cat/iii/encore/record/C__Rb1695596?lang=cat
https://cataleg.uab.cat/iii/encore/record/C__Rb1695596?lang=cat
https://cataleg.uab.cat/iii/encore/record/C__Rb1728845?lang=spi
https://cataleg.uab.cat/iii/encore/record/C__Rb1728845?lang=spi
https://cataleg.uab.cat/iii/encore/record/C__Rb1728845?lang=spi
https://cataleg.uab.cat/iii/encore/record/C__Rb1575038?lang=spi
https://www.uab.cat/web/guies-tematiques/geografia-1345711564401.html
https://www.uab.cat/web/guies-tematiques/geografia-1345711564401.html
https://www.uab.cat/web/guies-tematiques/geografia-1345711564401.html
https://www.uab.cat/web/guies-tematiques/geografia-1345711564401.html
https://www.uab.cat/web/guies-tematiques/geografia-1345711564401.html
https://www.uab.cat/web/guies-tematiques/geografia-1345711564401.html


• Les biblioteques 
UAB posem al vostre 
abast guies 
temàtiques amb 
totes les fonts 
d’informació d’una 
matèria 
determinada. 
Consulteu-les a 
http://www.uab.cat/
biblioteques  

Guies temàtiques 
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Seguiu-nos  a les xarxes socials:  
 

Si voleu estar informats sobre els nostres serveis, novetats, 

informacions d'interès, etc., seguiu-nos a les xarxes socials. Ens 

trobareu a  

Twitter, YouTube, Facebook i Instagram.  

 

@bibliotequesUAB   

#bibliotequesUAB 
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https://twitter.com/bibliotequesUAB
https://www.youtube.com/channel/UCe6S0lv1IdvtDx8gg7t4dhg
https://www.facebook.com/bibliotequesUAB/
https://www.instagram.com/biblioteques_uab/


Per a consultes i suggeriments, 

contacteu amb les biblioteques 

http://www.uab.cat/biblioteques/pregunta  

Gràcies per la 

vostra atenció 
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