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Presentació

ddd.uab.cat/record/146878

https://ddd.uab.cat/record/146878
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Guia Com fer treballs de grau

ddd.uab.cat/record/118913

https://ddd.uab.cat/record/118913
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Recursos documentals
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Fonts d’informació

Busquem fonts d’informació fiables!

Com saber si una font és fiable?

Ha estat AVALUADA
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Avaluació de les fonts d’informació
TIPUS DE FONT AVALUACIÓ

Articles de revista
Peer review

Llibres, capítols de llibre

Treballs de recerca (tesis 

doctorals, TFG, TFM)

Han estat tutoritzats

Han estat avaluats

Fonts periodístiques Informació contrastada

Fonts oficials Autoritat reconeguda

Informació empresarial Auditories

Cercadors acadèmics La informació que 

contenen ha estat

avaluada

Bases de dades

Sumaris electrònics
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Cercador

www.uab.cat/biblioteques/

http://www.uab.cat/biblioteques/
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Cercador
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 i 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
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Cercador: Cerca bàsica

Filtres o 

facetes

Text 

complet
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Cercador: Cerca avançada
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Cercador: Revistes-e i llibres-e
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Cercador: Bases de dades
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Catàleg Col·lectiu de les Universitats 
de Catalunya 

puc.cbuc.cat

http://puc.cbuc.cat/
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Accés als recursos-e des de fora de 
la UAB
Servei ARE

Per accedir a la biblioteca digital des de qualsevol

dispositiu amb connexió a Internet

https://www.uab.cat/web/que-oferim/acces-als-recursos-electronics-1345727672556.html
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Google Scholar

Google Scholar és el cercador de Google enfocat al

món acadèmic i de la investigació: especialitzat en

articles de revistes científiques, treballs de recerca,

informes, tesis, llibres, etc.

http://scholar.google.es/
http://scholar.google.es/
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Google Scholar
Google Scholar es pot configurar perquè inclogui

enllaços als recursos digitals de la UAB:
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Guia temàtica Comunicació

www.uab.cat/web/guies-

tematiques/comunicacio-1345711466640.html

https://www.uab.cat/web/guies-tematiques/comunicacio-1345711466640.html
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Bases de dades

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:

https://cataleg.uab.cat/iii/encore/record/C__Rb1625736?lang=cat
https://cataleg.uab.cat/iii/encore/record/C__Rb1826052?lang=cat
https://dialnet.unirioja.es/
https://cataleg.uab.cat/iii/encore/record/C__Rb1855066?lang=cat
https://cataleg.uab.cat/iii/encore/record/C__Rb1624509?lang=cat
https://cataleg.uab.cat/iii/encore/record/C__Rb1936740?lang=cat
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Bases de dades: Estratègies de cerca
Quan interroguem la base de dades podem utilitzar:

• 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 documento, idioma, any

• Tesaure de la base de dades

AND

(totes les paraules)
OR

(qualsevol paraula)

NOT

(sense una paraula)

televisió AND nens advertising OR publicidad deporte NOT futbol
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Bases de dades: Publicitat

A més: 

A la guia temàtica Comunicació:

Apartat “Publicitat”:

• Localitzar Anuncis d’una marca

• Buscar la Història d’una marca

• Galeries: publicitat, propaganda, disseny, cartells

https://cataleg.uab.cat/iii/encore/record/C__Rb1697907?lang=cat
https://cataleg.uab.cat/iii/encore/record/C__Rb1793929?lang=cat
https://cataleg.uab.cat/iii/encore/record/C__Rb1708471?lang=cat
https://www.uab.cat/web/guies-tematiques/comunicacio-1345711466640.html
https://www.uab.cat/web/guies-tematiques/comunicacio/publicitat/anuncis-d-una-marca-1345725546582.html
https://www.uab.cat/web/guies-tematiques/comunicacio/publicitat/historia-d-una-marca-1345725549335.html
https://www.uab.cat/web/guies-tematiques/comunicacio/publicitat/galeries-1345768713781.html
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Bases de dades: Premsa

El Quiosc: portal de premsa de les biblioteques

UAB

A més: apartat “Premsa” a la guia temàtica

Comunicació

https://cataleg.uab.cat/iii/encore/record/C__Rb1655532?lang=cat
https://cataleg.uab.cat/iii/encore/record/C__Rb1658162?lang=cat
https://cataleg.uab.cat/iii/encore/record/C__Rb1648121?lang=cat
http://www.bib.uab.es/premsa/
http://www.uab.cat/web/guies-tematiques/comunicacio/premsa-1345724974325.html
http://www.uab.cat/web/guies-tematiques/comunicacio-1345711466640.html
https://cataleg.uab.cat/iii/encore/record/C__Rb1936740?lang=cat
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Bases de dades: Audiència

Boletín de la Oficina de

Justificación de la Difusión: dades

de tiratge i circulació de premsa

impresa a Espanya. Dades de

difusió de premsa digital. S’hi

accedeix amb nom d’usuari i

contrasenya

Anuario de Audiencia TV

de Kantar Media: 

dades de consum de 

televisió a Espanya. S’hi 

accedeix amb nom d’usuari i 

contrasenya

https://cataleg.uab.cat/iii/encore/record/C__Rb1595162?lang=cat
https://cataleg.uab.cat/iii/encore/record/C__Rb1595162?lang=cat
https://cataleg.uab.cat/iii/encore/record/C__Rb1948356?lang=cat
https://cataleg.uab.cat/iii/encore/record/C__Rb1948356?lang=spi
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Bases de dades: Audiència

Yearbook

de l’Observatori Europeu de l’Audiovisual: 

dades del mercat audiovisual a Europa. S’hi accedeix 

amb nom d’usuari i contrasenya

Audiència: secció de la guia temàtica

Comunicació. Selecció de recursos feta per la

biblioteca, per trobar dades d’audiència de
televisió, ràdio, cinema, premsa, internet…

https://cataleg.uab.cat/iii/encore/record/C__Rb1594833?lang=cat
https://www.uab.cat/web/guies-tematiques/comunicacio/audiencia-1345724974285.html
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Bases de dades: Estadístiques i dades 
d’empresa

A més: Apartats a la guia temàtica Comunicació:

• Dades i estadístiques

o Estadístiques – Comunicació

o Estadístiques – Generals

• Empreses

https://cataleg.uab.cat/iii/encore/record/C__Rb1619341?lang=cat
https://cataleg.uab.cat/iii/encore/record/C__Rb1648121?lang=cat
http://www.uab.cat/web/guies-tematiques/comunicacio-1345711466640.html
http://www.uab.cat/web/guies-tematiques/comunicacio/dades-i-estadistiques/estadistiques-comunicacio-1345725518176.html
http://www.uab.cat/web/guies-tematiques/comunicacio/dades-i-estadistiques/estadistiques-generals-1345725518205.html
http://www.uab.cat/web/guies-tematiques/comunicacio/empreses-1345725996071.html
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Bases de dades

Important!

Cal complir les condicions d’ús de les bases

de dades

Com puc saber-les?

❖ Llegiu la informació que us proporciona la

pròpia base de dades – la trobareu en apartats

amb noms com “Termes d’ús”, “Aviso legal”,

“Terms and conditions”, etc.

❖ Consulteu les condicions d’ús a la pàgina web

Bases de dades i altres recursos electrònics

https://www.uab.cat/web/els-nostres-fons/bases-de-dades-i-altres-recursos-electronics-1345746021506.html
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Directoris: Mitjans de comunicació

Directori de mitjans de

comunicació espanyols

Mitjans de comunicació: apartat a la guia

temàtica Comunicació

Directori de diaris i revistes: apartat a El

Quiosc

Recursos de premsa: apartat a El Quiosc.

Directoris d’agències de notícies, grups de

comunicació, etc. També premsa antiga

digitalitzada

https://cataleg.uab.cat/iii/encore/record/C__Rb1936966?lang=cat
https://www.uab.cat/web/guies-tematiques/comunicacio/mitjans-de-comunicacio-1345725492859.html
http://www.uab.cat/web/guies-tematiques/comunicacio-1345711466640.html
http://www.bib.uab.es/premsa/directori-diaris-revistes.php
http://www.bib.uab.es/premsa/recursos-premsa.php?t=30
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Llibres electrònics de comunicació
Pàgina web Comunicació. Llibres electrònics

pagines.uab.cat/comunicadigital/

També:

• Cerca avançada al Cercador

• Pestanya Revistes-e i Llibres-e al Cercador

http://pagines.uab.cat/comunicadigital/
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Efectes de so i música

• Col·lecció de CD d’efectes de so 

a la biblioteca. Ajuda per localitzar-

los: Apartat “Efectes de so” a la 

guia temàtica Comunicació (dins

d’”Audiovisuals”) 

• Play / EMI Production music. 

Biblioteca de música i 

efectes sonors. S’hi accedeix amb 

nom d’usuari i contrasenya

• Cerca de sintonies i d’arxius audiovisuals: apartat 

“Audiovisuals” a la guia temàtica Comunicació

• Guia “Recursos audiovisuals i drets d’autor”

(també imatges, mapes…)

http://www.uab.cat/web/guies-tematiques/comunicacio/audiovisuals/efectes-de-so-1345725493080.html
http://www.uab.cat/web/guies-tematiques/comunicacio-1345711466640.html
https://www.uab.cat/web/guies-tematiques/comunicacio/audiovisuals-1345724974295.html
https://cataleg.uab.cat/iii/encore/record/C__Rb1656486?lang=cat
https://www.uab.cat/web/guies-tematiques/comunicacio/audiovisuals-1345724974295.html
https://www.uab.cat/web/guies-tematiques/comunicacio-1345711466640.html
http://ddd.uab.cat/record/108435
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Treballs de recerca

Treballs de Fi de Grau: elaborats per estudiants

de la Facultat de Ciències de la Comunicació UAB, a

partir del curs 2013-2014

Treballs premiats (de totes les titulacions)

Tesis doctorals: TDX, TESEO, Dialnet – Tesis

Treballs de recerca (màsters, postgraus):

RECERCAT

Treballs de Fi de Màster de la Facultat de

Ciències de la Comunicació UAB, al DDD

http://ddd.uab.cat/collection/faccomtfg
https://ddd.uab.cat/collection/tfgpremiats?ln=ca
http://www.tdx.cat/
https://www.educacion.gob.es/teseo/irGestionarConsulta.do
http://dialnet.unirioja.es/tesis
http://www.recercat.cat/
http://ddd.uab.cat/collection/faccomtfm
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Localitzar articles en accés obert

Unpaywall

Busca versions en obert i gratuïtes dels articles publicats en

revistes científiques de pagament

Google Scholar Button

Accés directe a Google Scholar des de qualsevol web.

Selecciona el títol de l’article a qualsevol pàgina i troba’l

prement el botó. Atenció: sovint recupera documents protegits

per les lleis de copyright i contractes de llicències

Open Access Button

Aconsegueix una versió en obert i gratuïta de l’article. Si no el

troba, el sistema contacta amb l’autor per demanar-li una

còpia

Kopernio

Accedeix a articles dels que no es té la referència

bibliogràfica completa. Integra Web of Science, Google

Scholar, PubMed, etc. També busca dins de subscripcions

institucionales
+info: ddd.uab.cat/record/204411

https://unpaywall.org/
https://chrome.google.com/webstore/detail/google-scholar-button/ldipcbpaocekfooobnbcddclnhejkcpn
https://openaccessbutton.org/
https://kopernio.com/
https://ddd.uab.cat/record/204411
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Citacions i bibliografia

« Si he vist més enllà és perquè estava
sobre les espatlles de gegants. »

Isaac Newton
Traduït de:

Newton, Isaac. (1959). Letter to Robert Hooke,

February 5, 1676. In H.W. Turnbull, A. Rupert Hall

& Laura Tilling. The correspondence of Isaac

Newton, vol. 1. (p. 416). Cambridge :

Cambridge University Press
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Per què citem?

Quan citem:

• Diem d’on hem tret la informació: justifiquem

que no ens hem inventat aquella dada o aquell

fet

• Estem reconeixent el treball previ d’altres autors

• Reforcem els nostres arguments amb l’autoritat

d’altres

• Demostrem que ens hem documentat

• Facilitem que el lector pugui ampliar informació

• Estem evitant cometre un plagi
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Què citem?

Tot allò que no sigui propi i que no pertanyi al

coneixement general.

Exemples:

• Citar la font d’una dada concreta

• Citar la procedència d’una imatge (foto, mapa,

gràfic...)

• Transcriure un paràgraf d’una obra (entre

cometes!) i citar-ne la procedència

• Referenciar investigacions prèvies
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Citem dins del text...

Carroll, R., & Luna, D. (2011). The other meaning of

fluency. Journal of Advertising, 40 (3), 73–84.

doi:10.2753/JOA0091-3367400306
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Citem en notes a peu de pàgina...

Gómez Mompart, J. L., & Coperías Aguilar, M. J. (2014).

Importancia de la prensa hispana. La victoria de Obama en los

periódicos en español estadounidenses. Communication &

Society, 27(2), 101–124.
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Posem peus a gràfics i taules...

Albújar, M. (2014). La estructura de la televisión

española tras el apagón analógico. (Treball de fi

de màster). Universitat Autònoma de Barcelona
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Posem peus a les fotografies...

Aguayo, F. (2008). Imagen, fotografía y productores.

Secuencia: revista de historia y ciencias sociales, 71, 135-187
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I al final del treball...

Adjuntem la bibliografia

Llista de totes les fonts que s’han utilitzat per 

elaborar el treball
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Bibliografia

Important!

• Cal que les referències siguin prou

completes per poder localitzar el document

o el recurs original

• Cal que estiguin ben ordenades, per ordre

alfabètic d’autor
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Bibliografia: exemple

Carroll, R., & Luna, D. 

(2011). The other 

meaning of fluency. 

Journal of Advertising, 

40(3), 73–84. 

doi:10.2753/JOA0091-

3367400306
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Bibliografia: exemple

Albújar, M. (2014). La estructura de la televisión

española tras el apagón analógico. (Treball de fi

de màster). Universitat Autònoma de Barcelona
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Estils de citació

Les fonts poden ser qualsevol recurs (llibre, article,

capítol de llibre, notícia, pàgina web, cançó,

pel·lícula, tuit), però dins del treball sempre han

d’estar citades de la mateixa manera

Cal escollir un estil de citació

i ser fidel a aquest estil en tot el treball
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Estils de citació

Quin estil escullo?

Hi ha molts estils de citació i de fer constar una

referència bibliogràfica. Cada disciplina fa servir

un estil diferent, i a vegades són les mateixes

institucions on es treballa o les mateixes revistes

on es publica les que imposen un estil determinat.

Podeu veure diferents estils a:

Citacions i bibliografia

http://www.uab.cat/web/estudia-i-investiga/citacions-i-bibliografia-1345708785665.html
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Estils de citació - APA

En Ciències Socials, sovint es fa servir l’estil de

citació de l’APA (American Psychological

Association)

www.apastyle.org

Guia: ddd.uab.cat/record/113512

http://www.apastyle.org/
https://ddd.uab.cat/record/113512
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Estils de citació – Exemples amb APA

Un llibre [a la revista Communication & Society]

Un capítol de llibre [a la revista Arte, individuo y 

sociedad]



47

Estils de citació – Exemples amb APA

Un article [a la revista Comunicación y salud]

Una tesi doctoral [a la revista Comunicar]
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Estils de citació – Exemples amb APA

Dins del text [a la revista Journal of Communication]...

... i al final del text
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I si vull citar tweets, etc.?

Lastreto, R. (21 sept. 2016). Normas APA 2016: 

Aprende a citar posts de blogs, videos de 

YouTube, tuits, posts de Facebook y correos 

electrónicos [Missatge en un blog]. Recuperat

de: 

https://soybibliotecario.blogspot.com.es/2016/09

/normas-apa-2016-aprende-citar-posts-de.html

I si tinc algun dubte sobre com fer una 

citació?

blog.apastyle.org/

https://soybibliotecario.blogspot.com.es/2016/09/normas-apa-2016-aprende-citar-posts-de.html
http://blog.apastyle.org/
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Com citar?

• De manera manual:

Citacions i bibliografia

• De manera automàtica: fer servir un gestor de

referències bibliogràfiques. Permeten guardar

referències, editar-les, classificar-les, insertar-les en

un text i generar una bibliografia

http://www.uab.cat/web/estudia-i-investiga/citacions-i-bibliografia-1345708785665.html
http://www.citeulike.org/
https://www.zotero.org/
https://www.mendeley.com/
https://www.refworks.com/
http://endnote.com/
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Mendeley

www.uab.cat/biblioteques/mendeley

http://www.uab.cat/biblioteques/mendeley
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Mendeley

Gestor bibliogràfic: 

guardar 

referències, 

gestionar-les i 

generar 

bibliografies

Xarxa social 

acadèmica: crear 

grups per 

col·laborar amb

altres investigadors

Catàleg col·laboratiu: 

descobrir nova recerca Ofertes de 

feina
Beques i 

subvencions

Dades de 

recerca

(Datasets)
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Mendeley: Crear un compte

www.uab.cat/biblioteques/mendeley

http://www.uab.cat/biblioteques/mendeley
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Mendeley

Inserir una citació al text
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Mendeley

Generar una bibliografia
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Mendeley: Suport i formació

Guia d’ús Cursos

Contactar Fòrum UAB

https://ddd.uab.cat/record/143802
https://www.bib.uab.cat/formacio/cerca_calendari.php
mailto:bib.mendeley@uab.cat
https://www.mendeley.com/community/forum-mendeley-de-la-uab/
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Moltes gràcies 
pel vostre interès!

#bibliotequesUAB

@bibliotequesUAB / @bchgUAB

@biblioteques_UAB

fb.com/bibliotequesUAB

https://twitter.com/bibliotequesUAB
https://twitter.com/bchgUAB
https://www.instagram.com/biblioteques_uab/
https://www.facebook.com/bibliotequesUAB
https://www.bib.uab.cat/pregunta/pregunta.php
https://api.whatsapp.com/send?phone=34619681146
https://opina.uab.cat/

