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Decàleg de Bones Pràctiques



1. Consulta els recursos que t’oferim

• Més d’1 milió de documents: llibres, dvd, cd, 
mapes...

• Més de 72.000 títols de publicacions 
periòdiques

• Més de 24.000 en format electrònic
• Més de 25.000 llibres electrònics
• Més de 750 bases de dades

Presencialment, digitalment i des de casa: 



Les eines de cerca necessàries per poder 
accedir als recursos són...

• Catàleg de les Biblioteques de la UAB
• Catàleg Col·lectiu de les Universitats de Catalunya
• Trobador+: portal d'accés a tots els recursos electrònics 
disponibles al Servei de Biblioteques de la UAB 



2. Utilitza els espais per treballar i estudiar

• 76 sales de treball en grup

• 56 cabines de treball individual

• 458 ordinadors d’accés lliure a les sales de les 
biblioteques

• 56 ordinadors 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, consignes per a 
carregar ordinadors portàtils... 



3. Endú-te en préstec els documents que necessites

Préstec documents UAB 
Podeu treure 16 documents i renovar-los fins a 
6 vegades, si cap altre usuari els ha demanat.

Préstec consorciat de documents de les 
biblioteques universitàries catalanes i de la 
Biblioteca de Catalunya (PUC)
Podeu treure 8 documents durant 20 dies de 
les biblioteques de la resta d’universitats 
catalanes.

Obtenció de documents per préstec 
interbibliotecari de documents que no es 
troben a les biblioteques de la UAB ni tampoc 
són disponibles amb el servei de préstec 
consorciat.



4. Resol els teus dubtes

Pregunt@ Servei virtual per a realitzar consultes 
sobre totes aquelles qüestions relacionades amb 
les biblioteques UAB i/o sobre el seus recursos i 
serveis d'informació

Web de Propietat Intel·lectual i Accés 
Obert

Web Suport a l’Acreditació i Avaluació de 
la Recerca (SAAR)

I les nostres guies i recursos



5. Gestiona la teva autoria

Crea el teu ORCID 
• ORCID és un identificador numèric únic format per 16 dígits.

• Aplicable a totes les disciplines i a tots els sectors d'investigació i fronteres
nacionals.

• Sistema d'aplicació global que permet enllaçar els seus registres amb altres
sistemes d'identificació d'autors (Scopus Author Identifier, WOS ResearcherID).

• Els investigadors es poden registrar individualment a ORCID de manera gratuïta
a: https://orcid.org/register

Més informació:
• Guia ORCID en tres passos: ddd.uab.cat/record/116812

• Recomanacions per a la signatura i la filiació d’autors de la UAB de l’Àrea de 
Gestió de la Recerca: www.recerca.uab.es/journalmetrics/recomanacions.php



6. Gestiona la teva bibliografia

...i una xarxa social d'investigació per
gestionar articles en línea, descobrir
tendències i estadístiques en
investigació i connectar investigadors.

Mendeley és un software acadèmic
(Win, Mac & Linux) per organitzar,
compartir, llegir, anotar i citar articles
científics... Un gestor bibliogràfic que
t’ajuda

Crea el teu compte a Mendeley: 



… i un gestor bibliogràfic

És un aliat per a la ciència oberta…

Mendeley



7. Apunta’t als cursos que t’oferim

Les Biblioteques de la UAB organitzem cursos i
sessions de formació per tal que coneguis les eines i
serveis que t’oferim.

Els cursos són gratuïts.

També podeu sol·licitar cursos a mida de les vostres
necessitats o sessions individuals d’assessorament.



8. Fes visible la teva recerca: 
publica en accés obert

Avantatges de publicar en Accés Obert

• Més visibilitat per als autors i per a les institucions.
• Afavoreix l'impacte dels resultats de les investigacions.
• Garanteix la preservació i la conservació.

Com?
• Publicant en revistes d’accés obert
• Difonent la recerca en els dipòsits institucionals: 

• Dipòsit Digital de Documents de la UAB (DDD)
• TDX
• OpenDoar: directori de repositoris d’accés obert 



9. Evita el plagi i protegeix la teva 
pròpia obra

Tot treball acadèmic o científic s'ha d'elaborar 
seguint uns principis ètics bàsics on la 
directriu és el respecte a la propietat 
intel·lectual: Cita correctament les fonts 
utilitzades  i utilitza continguts d’accés 
obert  

Quan realitzem els nostres treballs acadèmics 
i exposem idees d'altres autors donant-les 
com pròpies estem atemptant contra els drets 
dels autors d'aquestes idees: Evita el plagi

Gestiona els teus drets com a autor i utilitza 
les llicències Creative Common 



10. Estigues al dia

• Consulta les notícies de la pagina web del 
Servei de Biblioteques: 
www.uab.cat/biblioteques, seguiu-nos a través 
dels RSS. 

• Subscriu-te a serveis personalitzats de base 
de dades, portals de revistes-e... 

• Crea alertes de cites a Google Scholar, 
Scopus, WoS, Dialnet... 

• Consulta els nostres blogs temàtics 

i segueix-nos a les xarxes socials



Presentació: Cristina Andreu, Montserrat Rabat  and Marina Carbonell


