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http://cataleg.uab.cat/record=b1713818~S1*cat 

. Entreu a la Base de dades (a partir d’ara b.d.d.) i cerqueu la Ley de Asilo per búsqueda 

universal 

 Quin és el nom complet de la Llei? 

 Està consolidada? 

 Des de quan està vigent? 

 Comproveu quines normatives s’ha desenvolupat o s’han completat  a partir 

d’aquesta Norma 

 Consulteu la Bibliografia per tal de fer-ne ús si cal argumentar algun aspecte 

. Feu una altra cerca general o universal per paraules que us interessin relacionades amb el 

tema que estem tractant: 

 Extranjeros 

 Refugiados 

 ... etc 

Comproveu que els resultats varien en funció si és Legislació i dins d’aquesta si és Estatal, 

Comunitaria,  Autonòmica, Internacional... 

. Busqueu Sentències relacionades amb l’Asil i els Refugiats. Ho podeu fer buscant una 

sentència en concret o bé fer una cerca per paraula clau. 

 Per exemple, busqueu Asilo Refugiados 

 Quantes us en surten de Dret Penal?  

 Dins del Dret Penal quantes us en surten del Tribunal Supremo? 

 

. Feu cerques semblants en l’apartat Proyectos de Ley. Comproveu que a la part de l’esquerra 

us apareix argumentació variada sobre el Projecte en concret.  Busque per paraula clau Asilo 

Emigración i mireu si el Proyecto de Ley 121/000032/2009, de 26 de junio, té alguna 

modificació al Análisis. (és el projecte de llei de la Ley de Asilo) 

http://cataleg.uab.cat/record=b1713818~S1*cat


 Base de dades del CSIC 

http://cataleg.uab.cat/record=b1233121~S1*cat  

 Entreu a la b.d.d del CSIC i feu una cerca general amb el tema Asilo Refugiados. Quants 

resultats us en surten? 

 Busqueu per Asilo refugiados políticos. És el mateix resultat? 

 Comproveu per quins altres descriptors podeu buscar articles de revistes sobre 

aquests temes. 

 Aneu enllaçant amb els descriptors que us interessin i aneu mirant quin tipus de 

resultats obteniu, si són articles a text complet, si són només referències 

bibliogràfiques, etc. 

 

 

http://cataleg.uab.cat/record=b1695465~S1*cat  

. Entreu a la b.d.d. i aneu a l’apartat Base de Dades . Busqueu la Ley de Asilo i comproveu si 

existeix Doctrina sobre aquesta Llei.  

(S'entén per doctrina jurídica l'opinió dels juristes prestigiosos sobre una matèria concreta, 

encara que no és una font formal del Dret. Pot ser una eina bàsica a l’hora d’argumentar a 

l’igual que les Sentències). 

 

 

http://cataleg.uab.cat/record=b1550120~S1*cat  

. Entreu a la b.d.d i feu una cerca similar a les anteriors amb les paraules clau que us convingui 

(asilo, refugiados, emigración, extranjería ...) 

. Comproveu si podeu filtrar per àmbit, rang, butlletí on s’ha publicat la norma, anys... 

. Comproveu si hi ha Legislació, Jurisprudència, Doctrina... 

. aneu a l’apartat Formularis i busqueu per Extranjería. Comproveu quin tipus de documents us 

surt en la cerca. 

 

http://cataleg.uab.cat/record=b1233121~S1*cat
http://cataleg.uab.cat/record=b1695465~S1*cat
http://cataleg.uab.cat/record=b1550120~S1*cat


Altres recursos 

. Citacions i bibliografia 

El treball científic requereix que estigui documentat i que citem les fonts que haguem utilitzat 

com una manera de reconèixer del treball dels altres i per delimitar responsabilitats o autories. 

El fet d'ometre aquest reconeixement es considera una apropiació i rep el nom de plagi. 

http://www.uab.cat/web/recursos-d-informacio/citacions-i-bibliografia-1326267851837.html  

. Eines i recursos documentals per al treball de recerca de Batxillerat 

https://ddd.uab.cat/record/132876?ln=ca 

. Exposicions de la Biblioteca de Ciències Socials 

 Terminologia i llenguatge jurídics 

http://ddd.uab.cat/record/89580?ln=ca  

 Concurs d’Oratòria 

Concurs d'oratòria: XII Seminari de Dret i Llengua  

. Treballs acadèmics i de recerca 

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

1345694749259.html  

. Web Argumenta (Universitats Catalanes) 

http://wuster.uab.cat/web_argumenta_obert/  

http://www.uab.cat/web/recursos-d-informacio/citacions-i-bibliografia-1326267851837.html
https://ddd.uab.cat/record/132876?ln=ca
http://ddd.uab.cat/record/89580?ln=ca
http://ddd.uab.cat/search?f=title&p=Concurs%20d%27orat%C3%B2ria%20XII%20Seminari%20de%20Dret%20i%20Llengua&sc=1&ln=ca
http://www.uab.cat/web/recursos-d-informacio/treballs-academics-i-de-recerca-1345694749259.html
http://www.uab.cat/web/recursos-d-informacio/treballs-academics-i-de-recerca-1345694749259.html
http://wuster.uab.cat/web_argumenta_obert/

