
Normes i recomanacions

• Si us plau silencieu els micros per a una millor comprensió de 
les explicacions del formador.

• Queda prohibida la gravació (vídeo o audio), directament o 
indirectament, totalment o parcialment, de la sessió. 

• Podeu deshabilitar la vostra càmara si així ho desitgeu.

• Podeu fer preguntes a través del xat o directament per àudio. 



Cerca i gestió de la informació: 

les principals fonts d’informació en 

Economia i Estadístiques



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

4



✓ 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.
6



• 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
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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. 

La sostenibilitat del sistema públic de pensions a Espanya

Els termes subratllats seran les paraules claus

8



Triar els termes que poden representar millor els
conceptes de la cerca (paraules clau) i destriar-los
de les paraules buides. Busqueu sinònims (en
diferents idiomes) i paraules equivalents.

Concepte 1 Concepte 2 Concepte 3

pensions/pensiones Espanya/españa/sp

ain

crisis

sistema públic 

pensions/sistema público

pensiones/públic pensions 

System/ pension public

funds

Sostenibilitat/sostenibi

lidad/sustainability

seguretat social 

sistema/seguridad social 

sistema/social insurance

system

Retirement

System/retirement pension

Pension funds
9



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

10



• 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

12



• 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: La sostenibilitat del sistema 
públic de pensions a Espanya

Concepte 1 Concepte 2 Concepte 3

sistema public pensions espanya crisi

sistema publico pensiones españa crisis

pensions public system spain sostenibilitat

sostenibilidad

sustainability

14

AND

OR

Combinaríem sinònims amb OR i termes diferents amb AND. Així quedaria: 

(públic* OR pensions OR pensiones) AND (espanya OR españa OR spain) AND (crisi* OR 

sostenibilitat OR sostenibilidad OR sustainability)



✓ 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

16



• 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

17



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

19

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, ens permet 

fer la cerca a tots els camps indexats 

alhora (autor, títol, matèria, resum, etc.)

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



Perquè buscar a la biblioteca si tenim 
Google?
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La cerca en una base de datos 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...)



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. 

22

http://scholar.google.es/
http://books.google.com/?hl=ca
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Establir les fonts d’informació més pertinents

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

Fonts bàsiques 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… 

24

http://www.uab.cat/biblioteques/
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
https://www.uab.cat/web/estudia-i-investiga/guies-tematiques-1345708785661.html
http://www.catalogo.rebiun.org/
http://www.uab.cat/web/els-nostres-fons/diposits-digitals-1345719614031.html


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

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 unic 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 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

El Cercador



Cercador

Filtres o facetes

Text 

complet



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 complert: Filtrar 
per Text complet

• Veure aquells recursos electrònics publicats en revistes 
d’impacte: Filtrar per Peer review

• També podem filtrar per altres facetes com son Biblioteca, 
Col·lecció, Format, Idioma, Matèria, àmbit geogràfic, Anys 
de publicació.... 

Els resultats estan ordenats per rellevància (el més consultats)

Resultats cercador



Cerca avançada



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


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


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... 
32
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CCUC incorpora lels fons bibliogràfics de: 

Biblioteques membres CSUC

UB

UAB

UPC

UPF

UdG

UdL

URV

UOC

URL

UVic

Secretaria d’Universitat i Recerca

Institucions col·laboradores

Ajuntament de Barcelona

Casa Àsia

Altres

Arxiu Nacional de Catalunya

Biblioteques associades

Biblioteca de Catalunya

Universitat Jaume I

Universitat d’Andorra

UIC

MNAC

MACBA

Institut de Cultura de Barcelona

Tecnocampus

Catàleg Col·lectiu de les Universitats Catalanes

El  Cercador UAB permetaccedir directament

https://ccuc.csuc.cat/
https://ccuc.csuc.cat/
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Altres Catàlegs

WorldCat: catàlog col·lectiu més gran del món que reuneix fons de més 
de 10.000 biblioteques, entre elles la UAB

Accés també des del Cercador UAB

Rebiun: biblioteques universitàries espanyoles

Madroño: biblioteques universitàries de Madrid i UNED

CSIC: biblioteques del CSIC

https://www.worldcat.org/
https://www.worldcat.org/
https://www.rebiun.org/
http://www.consorciomadrono.es/
http://bibliotecas.csic.es/


Guies temàtiques
Podeu trobar bases de dades especialitzades, revistes,  llibres digitals i altres recursos d’interès de la 

vostra temàtica.



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.) https://www.bib.uab.cat/premsa/ 

https://www.bib.uab.cat/premsa/


Bases de dades

• 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.

Conjunt 
d’informació 

descriptiva de 
documents que han 

estat 
preseleccionats. 

Informació 
controlada, 

emmagatzemada i 
sistematitzada per 

a facilitar-ne la 
recuperació



Bases de dades. Segons temàtica:

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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Bases de dades. Segons tipologia 
documental:

Trobem tres grups bàsics de bases de dades: 

• Bases de dades bibliogràfiques: ofereixen la referència bibliogràfica 

dels documents que contenen, és a dir: autor, títol, publicació, any.

• Bases de dades documentals: a més de les dades mínimes que 

ofereixen les  anteriors, també inclouen informació relativa al con tingut 

del document. En la majoria de casos ens trobem un resum o abstract, 

i depenent de la base de dades també el text complet. 

• Bases de dades estadístiques: són les que contenen informació 

numèrica presentada en forma tabular i/o gràfica.

A més cal tenir en compte el tipus de documents que indexa, per exemple 

en una base de dades de tesis doctorals no trobarem articles de revista
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http://www.uab.cat/biblioteques

On cercar les bases de dades?

Títol bases de dades

41

http://www.uab.cat/biblioteques


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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ProQuest
ProQuest: plataforma de bases de dades amb nombrosos recursos d’economia i empresa.

Destacan ABI-Inform, amb bibliografia especialitzada (principalment articles de revista), i

EconLit, produïda per l’American Economic Association.

Bases de dades d’Economia

• Revistes electròniques: la majoria a text

complet

• Tesis doctorals

• Working papers

• Diaris: Wall Street journal, Financial

Times...

• Continguts: ABI/INFORM Global, Dateline, 

Trade & Industry, Archive

• Revistes amb revisió d’experts: 

referències d’articles

• Working papers: principalment 

d’universitats

• Llibres

• Tesis doctorals

• Conference proceedings

• Crítiques de llibres (reviews)

https://cataleg.uab.cat/iii/encore/record/C__Rb1842014?lang=cat
https://cataleg.uab.cat/iii/encore/record/C__Rb1834939?lang=cat
https://cataleg.uab.cat/iii/encore/record/C__Rb1506928?lang=cat


ProQuest: 
ABI/Inform



Leisure and Tourism: continguts internacionals sobre turisme, oci, allotjaments i matèries

afins com l’esport i la cultura des de 1970. Conté referències i documents a text complet

(articles de revista, ponències, informes, llibres electrònics).

https://cataleg.uab.cat/iii/encore/record/C__Rb2074029?lang=cat


Factiva: actualitat i informació empresarial (cotitzacions, estats financers i notícias)

recopilada per Reuters i Dow Jones. Inclou diaris, revistes comercials i informes a text

complet, a més de fotografies

https://cataleg.uab.cat/iii/encore/record/C__Rb1648121?lang=cat


FACTIVA



FACTIVA
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Bases de dades d’Estadístiques
SABI, Sistema de Análisis de Balances Financieros Ibéricos: amb informació

financera i comptes anuals d'empreses espanyoles

Ratio i arbre d’accionistes

Software d’anàlisi financera: permet fer

Informes, comparar grups d'empreses, etc.

Memòries d'activitats i comptes anuals

Dipòsits de compres consultables a partir 

de 2008

Evolució financera de l’empresa: xifres

i gràfics

Ràtio i arbre d’accionistes

Software d’anàlisi financera: permet fer

informes, comparar grups d'empreses...

https://cataleg.uab.cat/iii/encore/record/C__Rb1619341?lang=cat


Bases de dades de Refinitiv: s’han de consultar a la Biblioteca de Ciències
Socials perquè requereixen programari d’instal·lació i contrasenya. Són:

DataStream: dades econòmiques, financeres i d'empreses a escala
internacional. Conté valors i índexs borsaris, bons, comptes d'empreses, tipus
d'interès i canvi, estadística econòmica, informació sobre futurs i opcions,
bons i warrants, matèries primeres, etc.

Eikon: dades a temps real de mercat, eines d'anàlisi i notícies.

Bases de dades d’Estadístiques

https://cataleg.uab.cat/iii/encore/record/C__Rb1917570?lang=cat
https://cataleg.uab.cat/iii/encore/record/C__Rb1977957?lang=cat


Bases de dades d’Estadístiques

Statista: base de datos internacional que recopila més d’1 milió

d’estadístiques procedents de 18.000 fonts d’informació. Inclou també

informes sectorials, estudis de mercat, dossiers estadístics, enquestes i

infografies.

https://cataleg.uab.cat/iii/encore/record/C__Rb2094535?lang=cat


OECD iLibrary: portal de publicacions electròniques i bases de dades de l’OCDE,
accessible gratuïtament de manera parcial. A més la UAB subscriu World energy
statistics and balances i també es pot accedir a tots els llibres i revistes editades fins
a finals de 2011

Eurostat Statistics: estadístiques oficials dels països de la UE per temes [recurs
gratuït]

IMF eLibrary Data: totes les bases de dades estadístiques de l’IMF. Destaquen:
International Financial Statistics (IFS), Balance of Payments Statistics (BOP),
Government Finance Statistics (GFS), Direction of Trade Statistics (DOTS) [recurs
gratuït]

UNdata: indicadors de tots els àmbits temàtics i d'abast mundial recollits per
Nacions Unides [recurs gratuït]

Bases de dades d’Estadístiques

https://cataleg.uab.cat/iii/encore/record/C__Rb1835853?lang=cat
https://cataleg.uab.cat/iii/encore/record/C__Rb1699483?lang=cat
http://ec.europa.eu/eurostat
http://data.imf.org/
https://cataleg.uab.cat/iii/encore/record/C__Rb1658318?lang=cat


World dataBank: indicadors de tots els àmbits temàtics i

tots els països del món des de 1960 recollits o produïts

pel Banc Mundial [recurs gratuït]

Tourism statistics: indicadors turístics recollits per la WTO

(World Tourism Organization) des de 1995

Bases de dades d’Estadístiques

https://cataleg.uab.cat/iii/encore/record/C__Rb1695387?lang=cat
https://cataleg.uab.cat/iii/encore/record/C__Rb2009751?lang=cat


ÍnDICES CSIC

Producció científica publicada 

a Espanya des de 1976, 

bàsicament articles de revista 

i una selecció de llibres, 

congressos, informes i 

compilacions

Informació internacional 

sobre publicacions en sèrie 

impreses i en línia: revistes, 

diaris, butlletins informatius, 

blogs acadèmics i recursos 

acadèmics d’accés obert

Bases de dades multidisciplinàries

Conté literatura científica 

internacional de qualitat: 

revistes, llibres i actes de 

congressos. Ofereix també 

indicadors bibliomètrics per 

avaluar la investigació

Produïda per Elsevier, inclou 

revistes, llibres, ponències i 

patents internacionals. 

Ofereix també indicadors 

bibliomètrics per a avaluar la 

investigació

Scopus

Elaborada pel Ministerio 

de Cultura, recopila els 

llibres en venda editats a 

Espanya des de 1972

ISBN - Libros 

españoles en 

venta 

The ISSN portal

Web of Science

https://cataleg.uab.cat/iii/encore/record/C__Rb1695596?lang=cat
https://cataleg.uab.cat/iii/encore/record/C__Rb1826052?lang=cat
https://cataleg.uab.cat/iii/encore/record/C__Rb1574456?lang=cat
https://cataleg.uab.cat/iii/encore/record/C__Rb1631133?lang=cat
https://cataleg.uab.cat/iii/encore/record/C__Rb1625736?lang=cat


Web of Science
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Scopus
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Alertes

• Les alertes de cerques a les bases de dades us 

permeten guardar estratègies de cerca i rebre 

alertes automàtiques de nous resultats que 

coincideixen amb dita estratègia, tant per 

correu electrònic, com per RSS. Feu una cerca, 

guardeu l'estratègia i configureu l'alerta per 

rebre les novetats.
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https://www.uab.cat/web/els-nostres-fons/tesis-1345720090741.html

Tesis

http://www.uab.cat/web/els-nostres-fons/tesis-1345720090741.html


RecerCAT (Dipòsit de la Recerca de Catalunya):

repositori cooperatiu digital que conté la literatura de

recerca d’universitats i centres d’investigació de

Catalunya

EconBiz: portal acadèmic amb articles de revista,

working papers i conferències sobre economia, empresa i

negocis obtinguts de bases de dades alemanyes i

internacionals. Ofereix text complet si està disponible en

obert

RePEc (Research Papers in Economics): base de dades

de working papers i articles de revista de lliure accés

Working papers

http://www.recercat.cat/
http://www.econbiz.de/en/
http://repec.org/


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 dels 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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http://www.apastyle.org/
http://www.mla.org/


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. A la UAB utilitzem 
Mendeley
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https://www.uab.cat/web/estudia-i-investiga/citacions-i-bibliografia-1345708785665.html
http://www.mendeley.com/
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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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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 sobre drets d’autor i propietat intel·lectual 
al blog sobre Propietat Intel·lectual i accés obert 

http://blogs.uab.cat/dretsautor/


El servei ARE (Accés als Recursos Electrònics) permet accedir des de qualsevol dispositiu
amb connexió a Internet fora de la UAB als recursos electrònics subscrits. Cal ser membre
de la comunitat universitària

Accés des de fora de la UAB

Des del web del Servei de 

Biblioteques o del 

Cercador, la connexió a 

l'ARE s'activa

automàticament

Quan premeu sobre 

l'enllaç del recurs us heu

d’identificar amb NIU i 

contrasenya https://login.are.uab.cat/login

https://login.are.uab.cat/login


• Les biblioteques 
UAB posem al vostre 
abast guies 
temàtiques amb 
totes les fonts 
d’informació d’una 
matèria 
determinada. 
Consulteu la 
d’economia a:

• https://www.uab.cat/we
b/guies-
tematiques/economia-
1345711480989.html

Guies temàtiques
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https://www.uab.cat/web/guies-tematiques/economia-1345711480989.html


Xarxes socials

Segueix-nos!

@bcsUAB
@bibliotequesUAB Youtube@biblioteques_UAB@bibliotequesUAB

https://twitter.com/bcsUAB
https://www.instagram.com/biblioteques_uab/
http://www.facebook.com/bibliotequesUAB
https://bit.ly/3bqzp8A
https://www.instagram.com/biblioteques_uab/
https://twitter.com/bibliotequesUAB


Serveis de referència virtual

http://www.uab.cat/propietat-intellectual

www.uab.cat/biblioteques/

pregunta

http://www.uab.cat/propietat-intellectual
https://www.uab.cat/biblioteques/pregunta


Gràcies per la 
vostra atenció

Podeu trobar aquesta presentació a:

https://ddd.uab.cat/record/154789

https://ddd.uab.cat/record/154789

