
Serveis, eines i recursos que us 
ofereixen les Biblioteques UAB 



http://www.uab.cat/biblioteques  
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Web del Servei de Biblioteques 
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Espais de treball 
• A les Biblioteques de la UAB 

disposem d'espais per a 
treballar individualment o en 
grup i sales de formació. També 
tenim espais de treball adaptats 
per a usuaris amb necessitats 
especials. 

• Es poden  reservar algunes sales 
de treball en grup des del 
Catàleg de les biblioteques de la 
UAB mitjançant 'El meu 
compte'. 

• L'ús d'aquests espais és exclusiu 
per als membres de la 
comunitat universitària UAB. 
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Disposeu de:  

• 458 PCs a les sales de les biblioteques. 

• 56 PCs portàtils per a préstec. 

• Connexió Wi-Fi. 

• 74 Punts de consulta d’audiovisuals. 

• Equipaments d’ajut a persones amb discapacitats. 
• Màquines d’autoservei per a fotocopiar, escanejar i imprimir. 

• Altres equipaments: pissarres i paperògrafs per a fer presentacions, 
calculadores, ...  
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Atenció a les consultes i dubtes 

• Atenem les consultes de 
manera presencial o virtual a 
través del servei Pregunt@. 

• Pregunt@, servei a través del 
qual es poden realitzar 
consultes sobre totes aquelles 
qüestions relacionades amb 
les biblioteques UAB i/o sobre 
el seus recursos d'informació. 
Cal omplir el  formulari que es 
troba a totes les pagines web 
del SdB. 
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Consulteu els recursos que us oferim 
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El Catàleg del Servei de Biblioteques de la UAB 
permet localitzar els documents que es troben a les biblioteques 

de la UAB en qualsevol format. 

 

 

 

 

 
 

 

 

Podem fer cerques per paraula clau, títol, autor i matèria, entre d’altres, i recuperar 
aquells documents que ens interessen amb la seva informació bibliogràfica, 

localització (a quina biblioteca es troba), estat i tipus de préstec i, en el cas dels 
recursos electrònics trobareu l’enllaç al recurs. 
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El Catàleg UAB: http://cataleg.uab.cat  
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Podem cercar al Catàleg per: 
Paraula clau        Títol            Autor        Matèria  
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Cerca avançada 
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Ajuda 

Si teniu dubtes consulteu l’Ajuda on trobareu 
guies i consells per realitzar les cerques. 
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Trobador + 

• Trobador+ és una interfície que us permet cercar i trobar de 
forma ràpida articles de revista i altres documents digitals cercant 
en una única base de dades central. Podeu accedir al text 
complet si aquest és disponible. També podeu fer la cerca 
directament a un grup de recursos electrònics seleccionats 
segons l’àmbit temàtic. 

 

• Accés:  
– Hi podeu accedir des de la web del SdB. Per tal de gaudir de tots els 

recursos, eines i serveis disponibles, cal que us identifiqueu amb el vostre 
NiU i paraula de pas. 

– Podeu accedir a tots els recursos digitals des del ordinadors d'accés 
públic que trobareu a totes les biblioteques UAB. 
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Cal iniciar una sessió com a usuari registrat. Així podeu:  
Guardar els resultats de les vostres cerques. 
Guardar consultes. 
Configurar i actualitzar alertes. 
Subscriure-us a RSS. 
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Eines de suport 

Eines de navegació 
Eines de cerca 

                Eines de personalització 



Cerca simple 
• Escriviu el terme o termes de consulta a la finestra de text i executeu la cerca amb 

el botó Cercar. 

• Podeu combinar dos termes mitjançant operadors booleans (AND, OR, NOT), en 
majúscules. Per defecte, entre dos o més termes s'aplica l'operador AND (intersecció). 
Utilitzeu OR per buscar una de les paraules que heu escrit i NOT per excloure documents 
que continguin la paraula escrita. Podeu accedir a més opcions de cerca utilitzant la 
cerca avançada. 

• Utilitzeu les "cometes" per cercar expressions literals. 

• Utilitzeu * si només escriviu l'arrel de la paraula (ex/ cultur* = culture, cultura, cultural) o 
? si voleu substituir una lletra (ex/ wom?n = woman, women). 
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Per què buscar a la biblioteca si tenim 

Google? 

• La cerca en una base de dades especialitzada pot 
estalviar temps en la selecció dels documents 
(evita el soroll documental) 

• Autoria fàcilment identificable (fiabilitat) 

• Fàcil connexió al text complet subscrit per la 
biblioteca. 

• Qualitat dels resultats (documents especialitzats, 
acadèmics…) 
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Google 

• Google Scholar: bon punt de partida que 
proporciona una visió general. En una única 
cerca es recuperen articles de revistes‐e, 
capítols de llibres i materials de repositoris 
institucionals. 

• Google Books: vista prèvia de milions de llibres 
publicats arreu del món. 

18 

http://scholar.google.es/
http://scholar.google.es/
http://scholar.google.es/
http://books.google.com/?hl=ca
http://books.google.com/?hl=ca
http://books.google.com/?hl=ca


Servei de Préstec 

• Podeu treure 4 documents durant 14 
dies i renovar-los fins a 6 vegades, si 
cap altre usuari l’ha demanat. 

• Els documents es poden treure de 
qualsevol biblioteca de la UAB 
passant pel seu taulell de préstec o 
per la màquina d’autopréstec. 

• Els documents de les Biblioteques de 
la UAB es poden recollir i tornar a 
qualsevol de les Biblioteques excepte 
els documents de cap de setmana 
que cal fer-ho a la mateixa biblioteca 
dipositària. 
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Com puc saber si me’l puc endur? 
Quan es consulta el catàleg aquest indica en quina biblioteca hi ha el 
document que es vol treure en préstec i la seva disponibilitat: 

 
• Disponible: el document es pot 

treure en préstec. 
• Consulta sala i No es presta: el 

document no pot sortir en préstec. 
• Consulta sala i Cap de setmana: el 

document es presta de divendres a 
dilluns. 

• Venç el dd.mm.aa: el document està 
en préstec i el termini finalitza en la 
data que indica la pantalla. 

• Reservat: el document està reservat 
per un o més usuaris. 
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El meu compte 

Pàgina web del Servei de Biblioteques: http://www.uab.cat/biblioteques   
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Per obtenir el NIU i paraula de pas. Un cop el tingueu introduïu el vostre 
NIU i la paraula de pas  i premeu ENVIAR. 
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Consultar i renovar els préstecs  
Aquí es veu la vostra activitat : documents en 

préstec, reservats, llistes ... 
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Consultar i renovar els préstecs (II) 

Marqueu l’exemplar que 
voleu renovar 

Premeu “Renovar exemplars 
seleccionats” 
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Consultar i renovar els préstecs (III) 

La renovació serà possible si: 

No heu excedit el nombre màxim de 6 renovacions. 

Un altre usuari no l’ha reservat. 

No esteu bloquejats. 
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Reservar documents 

Podeu reservar documents,  
 

PRESTATS O DISPONIBLES,  
 
 
 

i recollir-los a la vostra Biblioteca de referència  
 

O A QUALSEVOL de les Biblioteques UAB. 
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Reservar documents (II) 

Busquem un document al Catàleg. 
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Reservar documents (III) 
Premeu “Reservar” 
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Reservar documents (IV) 

Trieu el lloc de recollida del document 

Trieu l’exemplar 
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Reservar documents (VI) 

Us recorda el lloc de recollida del document i que rebrem un avís al correu 
electrònic UAB quan estigui disponible. 
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Cancel.lar reserves 

Seleccioneu la reserva que voleu cancel·lar i premeu “Cancel·lar seleccionats” 
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Cancel.lar reserves (II) 

Premeu “SI” per confirmar la cancel·lació 

32 



Altres funcions en El meu compte:  
• Activar l’historial de préstecs. 
• Exportar l’historial de préstecs. 
• Cerques preferides. 
• Rebre per correu-e  les novetats de les meves cerques preferides. 
• Crear i guardar  llistes. 

 
A l'apartat ajuda:  
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Com estar al dia 
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Amb els cursos de les Biblioteques 
Voleu saber, com trobar recursos electrònics al Trobador+, quines són les 

fonts d’informació  en una matèria determinada, com consultar x base de 
dades ... http://www.uab.cat/biblioteques/formacio/   o a l’apartat 

“Cursos” de la web. 
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Cursos a la carta 

Es poden sol·licitar: 
• Sessions sobre temes programats 

per les biblioteques però en dates i 
hores diferents a les que oferim. 

• Sessions sobre temes no 
contemplats en la programació de 
les biblioteques, relacionades amb 
una eina, servei o recurs 
d'informació.  

 

• Per a impartir una sessió a la carta es requereix un mínim de 3 persones. Per 
a un nombre inferior d'usuaris contacteu amb la biblioteca. 

• S'ha de sol·licitar la sessió almenys amb una setmana d'antelació. 
• Les sessions de formació s’imparteixen en les biblioteques o en aules de la 

universitat. 
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Consultant … 
     blogs, Twitter, Facebook...  
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Consultant … 

     Les noves adquisicions 
     http://websb.uab.cat/novesadquisicions/index.php  
 
 
 
 
 
 
 
 

Premsa digital 
http://www.bib.uab.es/premsa/  
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Quan realitzem el nostre treball de 
recerca 

• Cal citar les fonts consultades. 

• Cal respectar els drets d’autor. 
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Citar les fonts consultades 

• La citació bibliogràfica: Conjunt de convencions (dades, 

puntuació, format...) usades per documentar les fonts 
publicades (impreses o no) usades al nostre treball,  descriu i 
identifica els documents per a fer-los localitzables. 

• És imprescindible citar les fonts consultades per tal de 
reconèixer el treball del altres i per a documentar la recerca 
realitzada. 

• No citar les fonts es considera plagi. 

• Un estil bibliogràfic és la normativa que indica com citar els 
documents. Els més utilitzats són l’estil APA i MLA. 
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CITACIÓ 

• Nota bibliogràfica inclosa al 
cos del text. 

 

• Cal citar idees, teories, 
dades, xifres, gràfics, 
fotografies... que utilitzem 
al nostre treball de manera 
literal o 
parafrasejada/resumida. 

 

BIBLIOGRAFIA 

• Informació bibliogràfica 
completa sobre un 
document o material 
utilitzat en el nostre treball. 
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Citar les fonts consultades 

• A la web del Servei de Biblioteques de la UAB trobareu 
informació sobre citacions i bibliografia . 
 

• Hi ha gestors bibliogràfics que permeten citar de 
manera automàtica la bibliografia: 
– Mendeley : Us el recomanem!!             i us podem assessorar 

sobre el seu funcionament  

– Zotero 

– EndNote 
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Autor 

Automàticament ADQUIREIX UNS DRETS: 

Dret a que se’t reconegui l’autoria. 

Creació literària, 

artística o 

científica 

DRETS D’AUTOR 
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Drets 
morals 

Destaquem: 

Integritat 

Paternitat 

Drets patrimonials o 
d’explotació 

Reproducció 

Distribució 

Comunicació pública 

Transformació 

Transferibles 
Intransferibles. 

Sense límit temporal 
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Vull cedir part 
dels meus drets 

Creative Commons: És una corporació sense ànim de 

lucre fundada amb l’objectiu d’oferir un tipus de llicències 

a aquelles persones que volen cedir gratuïtament a 

tercers drets sobre les seves obres com els ofereix la llei 

de la propietat intel·lectual.  

http://cat.creativecommons.org/ 
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DRETS CEDITS 

BY - Reconeixement Heu de reconèixer l'autoria de manera 

apropiada, proporcionar un enllaç a la llicència i indicar si heu fet 

algun canvi. 

NC – No comercial No podeu fer un ús comercial de les obres 

derivades. 

SA – Compartir igual Si remescleu, transformeu o creeu a partir 

del material, heu de difondre les vostres creacions amb la 

mateixa llicència que l'obra original.  

ND – Sense Obra Derivada Si remescleu, transformeu o creeu a 

partir del material, no podeu difondre el material modificat.  
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És la situació en què queden les obres literàries, artístiques o 

científiques quan venç el termini de protecció dels drets 

d’explotació. Aquests es mantenen fins a 70 anys després de 

la mort de l’autor. Després passen al domini públic i poden ser 

utilitzades totalment o parcial en els nostres treballs de 

recerca. 
     

     

El domini públic 
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El plagi 

• Quan elaboris el teu treball de recerca tu 
també has de respectar aquests drets: copiar 
una obra o fragment de text d’un treball ja 
publicat sense citar-lo és un plagi. 

 

• El teu treball de recerca ha de ser original. 
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El plagi 

Què és el 

plagi? 

Com evitar 

el plagi? 

Citant qualsevol 

dada, imatge o text. 

Ocultar les fonts utilitzades i fer passar per 

nostres idees o fragments de text que s'han 

copiat d'altres treballs.  

• Per llei hem de 

respectar la paternitat. 

• Per justificar la teva 

pròpia recerca. 

Parafrasejant: Explicar amb 

les teves pròpies paraules el 

què ha dit una altra persona. 

Més informació: Citacions i bibliografia.  

Recorda: Has signat un document de compromís d’obra original 
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El dret de cita 

És la facultat que es dóna a qualsevol usuari 

per incorporar part d’una obra protegida en 

una de pròpia, de forma limitada, sense haver 

de demanar autorització a l’autor. 

Què és el 

dret de 

cita? 

Quan 

puc fer 

ús del 

dret de 

cita? 

Quan es compleixin aquestes condicions 

simultàniament: 

• Amb finalitat docent o investigadora. 

• Amb finalitat d’il·lustrar explicacions 

(anàlisi, comentari o judici crític). 

• De forma proporcionada (imatges 

senceres). 

• Sobre imatges i textos ja divulgats. 

• Citant font i autor del document original. 
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Comencem pel més senzill ... 

Fes la 

foto o 

dissenya  

tu 

mateix!! 

Utilitza 

continguts 

d’accés obert   

Utilitza el filtre de la 

cerca avançada de 

Google “drets 

utilització” o ves a 

Search Creative 

Commons. 

Guia: 

Recursos 

audiovisuals i 

drets d’autor 

Continguts  

protegits 

Et cal el PERMÍS 

DE L’AUTOR, per 

escrit, i per un ús en 

concret. En alguns 

casos, però, ens 

podem acollir al 

DRET DE CITA. 

Recorda: SEMPRE cal indicar autor i font.  
Pots demanar-nos  assessorament o un curs sobre  el programa/gestor de 

referències bibliogràfiques Mendeley Free. 
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La cessió dels drets d’imatge 
Si el teu TR ha d’incloure fotografies que has fet a persones, cal que 

t’hagin signat un document de cessió dels drets d’imatge. Aquest n’és un 

model: 
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Dades sensibles o especialment protegides 

Són aquelles que tenen especial influència en el drets 

fonamentals, les llibertats públiques de la persona i la 

seva intimitat. Són: 

• Dades que revelin la ideologia, afiliació 

sindical, religió i creences. 

• Dades que facin referència a l’origen racial, la 

salut o la vida sexual. 

• Dades relatives a la comissió d’infraccions 

penals o administratives. 

CAL SEMPRE el consentiment previ i exprés de la persona per publicar-les.  
 

En cas de no tenir el permís, en acabar el treball, segons la llei, s’ha de destruir la 
informació des del moment en què ja no són necessàries per a la finalitat per a la que 

van ser recollides. 
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ESTÀ PERMÈS 

• Fer ús del dret de cita tal i com 
estipula la llei. 

• Citar correctament qualsevol 
element que s’afegeixi al meu TR. 

• Reproduir disposicions legals 
sense autorització. 

• Incloure enllaços a documents o 
pagines d’internet (sempre que 
aquests documents no siguin 
il·lícits. 

• Incloure fotografies que has fet a 
persones si t’han fet la cessió 
dels drets d’imatges. 

• Utilitzar obres d’art plàstiques o 
fotografies integres per a fer-ne 
un anàlisi, critica o comentari. 

• Utilitzar lliurament les obres de 
domini públic. 

NO ESTÀ PERMÈS 

• Incloure fragments d’obres de 
domini públic sense citar l’autor. 

• Incloure com annex publicacions 
protegides (articles..) 

• Incorporar fotos, dissenys o 
gràfics elaborats per un mateix 
sense indicar-ne l’autoria. 

• Reproduir entrevistes (fragments 
o senceres) sense permís. 

• Incloure dades personals (DNI; 
telèfon, correu-e...) 

• Incloure dades d’empresa. 

• Incloure imatges de Google 
Imatges o de les xarxes sense 
comprovar si està permès  fer-
ho. 
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Crèdits 

• Aquest material docent ha estat realitzat per Marina Carbonell. 

• Algunes diapositives i continguts han  estan extrets dels 
següents materials docents:  
– Gonzalez, Mònica; Besson, Carme: Jornades de formació sobre el TFG. 

Recursos, citació i drets d'autor del TFG . [ Presentacions]. [Consulta 
18.06.2015] Disponible a: http://ddd.uab.cat/  

– Ginés, Pilar. Eines documentals per elaborar el TFG [ Presentacions]. 
[Consulta 18.06.2015] Disponible a: http://ddd.uab.cat/  

• Les imatges utilitzades són d’accés lliure i extretes del banc 
d’imatges: https://pixabay.com/ . 
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Per a consultes i suggeriments, 

contacteu amb les biblioteques 
http://www.uab.cat/biblioteques/pregunta  

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


Gràcies per la vostra atenció!!! 

Benvinguts a la UAB!!!! 
 


