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EINES I RECURSOS QUE T'OFEREIXEN 
LES BIBLIOTEQUES PER REALITZAR EL 
TEU TFG

Grau Ciència i Tecnologia dels Aliments
Grau Veterinària
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Tria i definició del tema: 
alguns consells
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Tria i definició del tema
Donat que hi dedicaràs força temps al treball, et serà més 
fàcil si et sents còmode amb el tema escollit. 

Així doncs, tria un tema ...

• que t’interessi, que et motivi.

• que et permeti enfocar la teva carrera professional.

• però també que sigui un tema sobre el que hi hagi prou 
bibliografia, per poder aprofundir en el teu treball.
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Tria i definició del tema
Un cop has triat el tema, caldrà que et plantegis una sèrie 
de preguntes que t’ajudaran a concretar-lo abans de 
començar a buscar informació.
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Les obres de referència 
(enciclopèdies i diccionaris) t’ajudaran 

a contextualitzar el tema 
i a familiaritzar-te amb la terminologia

Punts de vista que vols abordar, el període de temps, la 
ubicació geogràfica, l’idioma, el tipus de document, ...

1. Què vull cercar sobre el tema?

Tria i definició del tema
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T’evitarà duplicar esforços innecessaris en la 
recuperació d’informació que ja tenies

Fes un esquema del que ja saps per situar el teu punt de 
partida

2. Què és el que ja conec?

Tria i definició del tema
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Consulta el Cercador de les Biblioteques UAB o 
pregunta al bibliotecari de referència 

per conèixer les fonts d’informació més rellevants. 
Vegeu: Mòdul 2 Procés de cerca

Fes una aproximació a les bases de dades, llibres, revistes, etc. 
on cercaràs la informació

3. Quins recursos d’informació tinc a l’abast?

Tria i definició del tema
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Les Biblioteques UAB oferim cursos gratuïts sobre 
el funcionament d’aquesta eina. 

Consulta les sessions programades a 
www.bib.uab.cat/formacio/ i inscriu-te, no ho deixis pel final!

Utilitza el gestor bibliogràfic Mendeley Institucional
T’ajudarà a organitzar a teva recerca i a accedir fàcilment als 

documents des de qualsevol lloc

4. Què faig amb la informació que vaig recopilant?

Tria i definició del tema
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Massa informació, poca informació ... 

Encara ets a temps de canviar o redefinir el tema!

Diverses eines, com calendaris virtuals i gestors de tasques, 
t’ajudaran a gestionar-lo

5. Disposo de temps suficient?

Tria i definició del tema
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Tria i definició del tema
Però recorda que ...

El teu tutor t’orientarà i et donarà les indicacions necessàries 
per elaborar el teu TFG.

Imatge: Elisa Rivera / Pixabay / Public domain
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Com pots fer una cerca?



2

Estratègia de cerca
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Definir el tema

① Identificar i definir la nostra necessitat d’informació. Definir bé el tema 

• Expressar la matèria o tema en una frase concreta

Exemple 1: Primates in captivity
Exemple 2: Food allergies

• Àmbit geogràfic i cronològic? Em serveix informació antiga o només 
recent?
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Elecció de termes
② Identificar els termes de cerca: trobar les paraules clau que més bé 
expressin allò que busques

• Identificar els conceptes clau: utilitza termes significatius i oblida’t de 
preposicions, conjuncions, articles, pronoms, adjectius o adverbis

• Identificar sinònims o altres paraules clau relacionades per obtenir més 
resultats apropiats (equivalències en anglès, termes relacionats...). 
També tenir en compte les formes en singular/plural, els acrònims, etc. 

Exemple 1 Exemple 2
Concepte 1: primates
Concepte 2: captivity

Concepte 1: food
Concepte 2: allergies

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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Construir la cerca
③ Construir la cerca. Saber com es poden combinar entre 
elles per recuperar la informació més adequada

Operadors booleans
Permeten combinar els termes de cerca per refinar i recuperar 
exactament tot allò que volem.

AND (i, y, &): recupera aquells documents que 
contenen tots dos termes. Útil per combinar 
termes diferents. Exemple: diet AND Alzheimer

OR (+, O): recupera els documents que 
contenen qualsevol dels termes. Útil per 
combinar sinònims. Exemple: allergies OR alergias

NOT (- , AND NOT): recupera els documents 
que contenen un terme, però exclou tots els 
que contenen l’altre. Exemple: allergies NOT 
intolerances
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Construir la cerca
③ Comodins i truncaments
Signes que permeten cercar per l’arrel de la paraula o substituir-ne 
lletres

Els més comuns són: *   !   ?   $   #

Ens eviten haver d’especificar les diferents variants o terminacions 
(singular/plural, masculins/femenins, adjectius, etc.) d’una paraula

Exemple: 

food* (recuperarem tots els documents que continguin els termes: food, foods...)
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Limitar la cerca

✔Per camps
Per exemple: efectuar la cerca només en el camp matèria

✔Per llengua dels documents 
Per exemple: només resultats en català o en anglès

✔Per àmbit geogràfic o cronològic 
Per exemple: només resultats d’àmbit europeu o a un país 
concret

✔Per format del document
Per exemple: només articles de revista o tesis doctorals

③ 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.

Utilitza filtres, facetes o límits



8

Resultats
④ Analitzar el grau de pertinència i exhaustivitat dels resultats 

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

Si no és així, potser haurem de... 
reformular l’estratègia



9

Resultats
④ Consells per a replantejar l’estratègia de cerca

• 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
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Coneix els recursos 
acadèmics pel teu TFG
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Què és un recurs acadèmic?

Recurs Acadèmic vol dir que ha estat 

escrit per experts qualificats i que 

incorporen referències d’altres recerques. 

Al teu TFG és recomana que utilitzis 

informació acadèmica per recolzar els 

teus arguments. 

Per a triar quina informació té més valor

acadèmic et recomanem que passis el

test IDEARE
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IDEARE

Material extret de UlibrayLab de la UVIC Biblioteca
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Excel·lent exemple d’obra 
acadèmica

Material extret de UlibrayLab de la UVIC Biblioteca

• Intenció: l’article té un objectiu concret

• Destinataris: acadèmics i investigadors

• Evidència: els autors citen evidències i 

referències bibliogràfiques 

• Actualitat: Bona

• Rellevància: Excel·lent. Es realitza un 

estudi concret sobre el tema i s’ha citat 

altres vegades

• Expertesa: els autors són especialistes en 

la matèria i tenen publicades altres 

articles de l’àmbit de l’economia.
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Bon exemple d’obra acadèmica

Material extret de UlibrayLab de la UVIC Biblioteca

• Intenció: pretén oferir una reconstrucció de la contabilitat nacional durant més d’un segle i mig, entre1850 

i 2015, i la sintesi dels seus resultats

• Destinataris: estudiants universitaris i investigadors

• Evidència: els autors citen evidències i referències bibliogràfiques 

• Actualitat: molt bona

• Rellevància: Excel·lent. Es realitza un estudi concret sobre l’economia espanyola 

• Expertesa: l’autor és un reconegut historiador que es dedica preferentment a la recerca de temes 

d'història econòmica i social relatius a Catalunya i a les Antilles
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Regular exemple d’obra acadèmica

Material extret de UlibrayLab de la UVIC Biblioteca

No apareix autor
Renda per capita
Viquipèdia
Consultat 27 de juliol 2019
https://ca.wikipedia.org/wiki/Renda_p
er_capita
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No és una obra acadèmica

Material extret de UlibrayLab de la UVIC Biblioteca

La Reserva federal de EEUU mantiene 
los tipos de interés pero abre la puerta 
a bajarlos pronto / Sandro Pozzi
El País (19/06/2019)
Consultat 27 de juliol 2019
https://elpais.com/economia/2019/06/
19/actualidad/1560940301_857626.html
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Quines són les principals 
fonts d’informació
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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: són aquelles que no 
ofereixen coneixements nous però que 
faciliten l’accés a les fonts primàries. 
Exemples: catàlegs, bases de dades, 
portals temàtics, etc.
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Camps de cerca i tipus de cerca
Els camps de cerca són les parts dels registres dels documents en
les quals busquem els termes que seleccionem. Els camps de
cerca més habituals són: text lliure, títol, autor, paraules clau,
matèria, etc. La majoria de fonts d’informació tenen disponibles
dues opcions: cerca bàsica i cerca avançada.

✔La cerca bàsica, en general, només 
ens permet fer la cerca en un únic 
camp del registre: per autor, per títol... 

✔La cerca avançada ens permet
combinar diversos camps de cerca,
per exemple títol i autor, títol i matèria...
amb els operadors que hem conegut
en el mòdul 2.1 Amb aquest tipus de
cerca obtenim resultats més precisos
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Coneix les fonts d’informació més 
rellevants

A continuació, tens una proposta per localitzar llibres, articles i altra 
bibliografia acadèmica:

Fonts basiques Fonts  especialitzades
✔Cercador de les Biblioteques UAB ✔Bases de dades
✔Catàleg Col.lectiu de les 

Universitats de Catalunya 
(CCUC)

✔Guies temàtiques

✔Cercadors  especialitzats, 
repositoris, etc. 
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Cercador UAB
www.uab.cat/biblioteques
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Cercador UAB
Pots cercar des d’un únic punt, articles, llibres, capítols de llibre, bases de 
dades, etc...  

Busca simultàniament a:

• Catàleg de les biblioteques de la UAB
• Biblioteca digital de la UAB (recursos electrònics subscrits per les 

biblioteques de la UAB)
• Dipòsits digitals: DDD, Traces (base de dades de llengua i literatura 

catalanes) i Ifmuc (inventari de fons musicals de Catalunya)

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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Resultats cercador
Al realitzar una cerca ens mostra tots els documents tant impresos 
com electrònics i pots fer filtres per acotar els resultats: 

• Veure només el que hi ha a les Biblioteques UAB: Filtrar per 
Catàleg UAB

• Veure només els documents electrònics: filtrar per Biblioteca 
Digital

• Veure només recursos electrònics a text complet: Filtrar per Text 
complert

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

• Filtrar per altres facetes com són Biblioteca, Col·lecció, Format, 
Idioma, Matèria, àmbit geogràfic, Anys de publicació.... 

Els resultats estan ordenats per rellevància (els més consultats)
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Cerca bàsica

Filtres o 
facetes

Localització i 
disponibilitat



9

Cerca avançada
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Com trobar llibres i revistes
Al cercador trobarem llibres i revistes tant en paper com electrònics

Accés directe al text complet (si està 
comprat/subscrit per la UAB)ELECTRÒNICS

Indicarà els exemplars/fons, la 
disponibilitat i la biblioteca on es trobaEN PAPER
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Trobar llibres-e i revistes-e
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! Algunes plataformes de llibres electrònics subscrits no permeten la
descàrrega, només consulta o només permeten descarregar una part
del document.

Trobar llibres-e i revistes-e
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Trobar articles 
Al Cercador trobarem articles de revista (DDD, base de dades com 
Dialnet, Elsevier, Wiley, Proquest, WOS...) 

• Si cerquem un article determinat 🡪 cerquem pel títol de l’article. 
Si no el trobem, podem buscar pel títol de la revista on està 
publicat

• Si cerquem articles sota una temàtica determinada 🡪 cercarem pel 
tema (per exemple: food control) i limitarem a Text complet o Peer 
Reviewed o per format: Article/capítol de llibre, reviews...
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Guardar i exportar els resultats
• Des del Cercador es poden guardar els registres trobats 

• Es pot enviar per correu electrònic la informació dels 
documents trobats

• Es pot exportar la referència al gestor bibliogràfic Mendeley
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Catàleg col·lectiu de les Universitats 
de Catalunya (CCUC) 

puc.cbuc.cat

Demanar el 
document al 
préstec 
consorciat
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Accés als recursos-e des de fora de 
la UAB 
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Com fer cerques a Internet i 
a les bases de dades?
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Com cercar a Internet
No tot el que es publica a Internet és informació fiable

• Cercadors: eina de cerca per paraules 
clau que mostra un llistat de pàgines web 
indexades automàticament. Són útils per 
trobar documents i llocs web, donen accés 
a informació actualitzada i recuperen una 
gran quantitat d’informació

• Portals temàtics: són llocs web que 
ofereixen un conjunt de recursos i serveis 
d’una temàtica específica on la 
informació la seleccionen  experts en la 
matèria. Exemple: guies temàtiques del 
Servei de Biblioteques UAB
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Guies temàtiques

• Les biblioteques 
UAB posem al 
vostre abast guies 
temàtiques amb 
totes les fonts 
d’informació d’una 
matèria 
determinada. 
Consulteu-les a 
http://www.uab.ca
t/biblioteques 
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Guia temàtica de Ciència Animal i 
Aliments

https://www.uab.cat/web/guies-tematiques/ciencia-animal-i-aliments-
1345711332349.html
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Guia temàtica de Medicina I Sanitat 
Animals

https://www.uab.cat/web/guies-tematiques/medicina-i-sanitat-animal-
1345711643508.html
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On buscar? – Cercadors a Internet
• Base de dades de pàgines web indexades automàticament
• Permeten a l’usuari fer consultes a partir d’una o més paraules que 

apareguin en els documents indexats
• Són útils per trobar documents i llocs web
• Donen accés a informació actualitzada
• Recuperen una gran quantitat d’informació

Perill d’infoxicació

• Google Scholar: bon punt de partida que proporciona una 
visió general. 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. 
https://scholar.google.es/



7

On buscar? – Cercadors a Internet
• Google Scholar: es pot configurar perquè inclogui enllaços 

als recursos digitals de la UAB

• Google Scholar Button: extensió que s’afegeix al navegador
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Premsa digital
El portal El Quiosc posa a la teva disposició la premsa digital i les bases 

de dades de premsa subscrites per la UAB i altres recursos d’utilitat 

(directoris de mitjans, cercadors de notícies, etc.) 

http://www.bib.uab.es/premsa/
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On puc trobar les bases de dades
Les bases de dades són una de les principals fonts d’informació
per trobar literatura científica de qualitat.

• 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.
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On buscar? – Bases de dades
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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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Recursos d’informació 
temàtics

Ciència I Tecnologia dels Aliments
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Bases de dades
Les bases de dades són una de les principals fonts d’informació
per trobar literatura científica de qualitat.

• 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.
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Bases de dades
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Bases de dades - Multidisciplinars

• Produïda per Elsevier i és la base de dades de resums i 
cites revisades per parells més gran del món, amb 
actualització diària 

• Accés a text complet (recursos subscrits UAB o d’accés 
obert)

• Tipus de documents: referències de revistes, publicacions comercials, llibres, recursos 
web, patents i perfils d’autor 

• Temàtica: multidisciplinar 

• Altres: informació en 40 idiomes, cobertura no anglosaxona (6.900 revistes europees, 
més del 50% dels títols són europeus, sud-americans i àsia-pacífics). Ofereix serveis de 
valor afegit: creació d’alertes bibliogràfiques, consulta de factor d’impacte, índex H, 
etc.  
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Bases de dades - Multidisciplinars

• Temàtica: multidisciplinar 

• Altres: permet fer cerques temàtiques i per obra i/o autor citats, consultar indicadors 
bibliomètrics (nombre de citacions, índex H, factor d’impacte de les revistes, etc.) 

• Dona accés, entre d’altres, a: Science Citation Index (més de 8.000 publicacions), 
Social Sciences Citation Index (més de 3.000 publicacions), Arts & Humanities Citation 
Index (més de 1.600 revistes), Conference Proceedings Citation Index (12.000 
conferències per any) i Book Citation Index (citacions de llibres i capítols de llibres –
impresos i electrònics-. També a: Biosis Previews, Medline, Scielo Citation Index, Korean 
Journals Database i Russian Science Citation Index 

• Portal d’àmbit principalment anglosaxó de l’empresa 
Clarivate Analytics. Inclou informació bibliomètrica d’alta 
qualitat

• Accés a text complet (recursos subscrits UAB o d’accés 
obert)

• Tipus de documents: articles de revista, conferències, llibres, 
capítols de llibres, etc. 
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Bases de dades - Multidisciplinars

• Portal que conté diverses bases de dades, una de les 
quals és MEDLINE. Permet recuperar cites de PRE-
MEDLINE i OLD-MEDLINE. 

• Tipus de documents: articles de més de 6.000 revistes

• Accés a text complet (recursos subscrits UAB o d’accés 
obert)

• Temàtica: ciències de la salut

• Cobertura cronològica: des del 1950 i s’actualitza diàriament.
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Bases de dades - Multidisciplinars

• Accés a text complet (recursos subscrits UAB o d’accés obert)

• Tipus de documents: articles de revistes especialitzades, tesis, 
informes de mercat, working papers, conferències, vídeos, 
estudis de casos, etc. 

• Temàtica: multidisciplinar

Altres: inclou bases de dades com: 
• Natural Science Collection
• Health & Medical Collection
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• Portal bibliogràfic que difon la literatura científica hispana

• Tipus de documents: articles de revista, llibres, capítols de 
llibres, actes de congressos, tesis doctorals, etc. 

• Temàtica: ciències humanes, jurídiques i socials

• Altres: ofereix un servei d’alertes bibliogràfiques i accés al text 
complet d’alguns documents 

• Tipus de documents: articles de revistes científiques espanyoles, ponències, tesis, 
compilacions, informes i monografies

• Temàtica: multidisciplinar

Bases de dades - Multidisciplinars
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Food Science and Tecnology Abstracts (FSTA)

• Elaborada per l’International Food Information Service (IFIS)

• Base de dades bibliogràfica d’àmbit mundial, amb accés al 
text complet de les revistes subscrites  

• Tipus de documents: revistes, actes de congressos, 
legislació, patents, etc.

Bases de dades temàtiques

• Temàtica: temes relacionats amb la cadena alimentària, productes alimentaris, 
biotecnologia, microbiologia, toxicologia, higiene alimentària, additius, nutrició, 
empaquetatge i aliments per animals de companyia

• Cobertura cronològica: des del 1969 amb actualització setmanal

• Guia de consulta https://ddd.uab.cat/record/63639

• Guia ràpida 
http://diposit.ub.edu/dspace/bitstream/2445/114082/1/FSTA_guia_072017.pdf
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Legalimentaria : legislación alimentaria de 
aplicación en España

• Elaborada per la Revista Alimentaria

• Base de dades de legislació alimentària consolidada, a 
nivel europeu i autonòmic. Inclou el codi alimentari 
espanyol. 

• Tipus de documents: legislació

• Cobertura cronològica: des del 1964 

• Altres: és necessari autenticar-se, heu d’enviar un correu electrònic a 
Bib.Veterinaria@uab.cat

• Guia de legislació sobre aliments. Biblioteca de Veterinària 
https://ddd.uab.cat/record/51445

Bases de dades temàtiques
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Guardar i exportar els resultats
La majoria de bases de dades permeten:

• Guardar la cerca 
• Crear alertes bibliogràfiques (podeu guardar estratègies de cerca i 

rebre alertes de nous resultats de dita estratègia)
• Exportar registres a gestors bibliogràfics i en diversos formats
• Descarregar els articles (recursos subscrits UAB o d’accés obert)
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Recursos d’informació 
temàtics

Veterinària
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Bases de dades
Les bases de dades són una de les principals fonts d’informació
per trobar literatura científica de qualitat.

• 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.
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Bases de dades
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Bases de dades - Multidisciplinars

• Produïda per Elsevier i és la base de dades de resums i 
cites revisades per parells més gran del món, amb 
actualització diària 

• Accés a text complet (recursos subscrits UAB o d’accés 
obert)

• Tipus de documents: referències de revistes, publicacions comercials, llibres, recursos 
web, patents i perfils d’autor 

• Temàtica: multidisciplinar 

• Altres: informació en 40 idiomes, cobertura no anglosaxona (6.900 revistes europees, 
més del 50% dels títols són europeus, sud-americans i àsia-pacífics). Ofereix serveis de 
valor afegit: creació d’alertes bibliogràfiques, consulta de factor d’impacte, índex H, 
etc.  
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• Temàtica: multidisciplinar 

• Altres: permet fer cerques temàtiques i per obra i/o autor citats, consultar indicadors 
bibliomètrics (nombre de citacions, índex H, factor d’impacte de les revistes, etc.) 

• Dona accés, entre d’altres, a: Science Citation Index (més de 8.000 publicacions), 
Social Sciences Citation Index (més de 3.000 publicacions), Arts & Humanities Citation 
Index (més de 1.600 revistes), Conference Proceedings Citation Index (12.000 
conferències per any) i Book Citation Index (citacions de llibres i capítols de llibres –
impresos i electrònics-. També a: Biosis Previews, Medline, Scielo Citation Index, Korean 
Journals Database i Russian Science Citation Index 

• Portal d’àmbit principalment anglosaxó de l’empresa 
Clarivate Analytics. Inclou informació bibliomètrica d’alta 
qualitat

• Accés a text complet (recursos subscrits UAB o d’accés 
obert)

• Tipus de documents: articles de revista, conferències, llibres, 
capítols de llibres, etc. 

Bases de dades - Multidisciplinars
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• Portal que conté diverses bases de dades, una de les 
quals és MEDLINE. Permet recuperar cites de PRE-
MEDLINE i OLD-MEDLINE. 

• Tipus de documents: articles de més de 6.000 revistes

• Accés a text complet (recursos subscrits UAB o d’accés 
obert)

• Temàtica: ciències de la salut

• Cobertura cronològica: des del 1950 i s’actualitza diàriament.

Bases de dades - Multidisciplinars
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• Accés a text complet (recursos subscrits UAB o d’accés obert)

• Tipus de documents: articles de revistes especialitzades, tesis, 
informes de mercat, working papers, conferències, vídeos, 
estudis de casos, etc. 

• Temàtica: multidisciplinar

Altres: inclou bases de dades com: 
• Natural Science Collection
• Health & Medical Collection

Bases de dades - Multidisciplinars
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• Portal bibliogràfic que difon la literatura científica hispana

• Tipus de documents: articles de revista, llibres, capítols de 
llibres, actes de congressos, tesis doctorals, etc. 

• Temàtica: ciències humanes, jurídiques i socials

• Altres: ofereix un servei d’alertes bibliogràfiques i accés al text 
complet d’alguns documents 

• Tipus de documents: articles de revistes científiques espanyoles, ponències, tesis, 
compilacions, informes i monografies

• Temàtica: multidisciplinar

Bases de dades - Multidisciplinars
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• Elaborada per CABI

• Temàtica: Enciclopèdia sobre salut i producció de 
porcs, aus i remugants, també inclou seguretat 
alimentària. 

• Tipus de documents: Conté més de 135.000 
referències, imatges i fitxes informatives 
(datasheets) sobre més de 300 malalties, 
patògens, paràsits i races de 150 països.  

Bases de dades temàtiques

• Cobertura cronològica: des del 1972, i s’actualitza setmanalment

• Altres:  El contingut inclou les dades més recents de distribució geogràfica de l’Organització 
Mundial per a la Salut Animal (OIE) i informació de la base de dades Consultant de la 
Universitat de Cornell.

• Inclou 30.000 definicions del Saunders Comprehensive Veterinary Dictionary (Elsevier),10.000 
termes del World Dictionary of Livestock Breeds, Types and Varieties i 1.800 termes de 
l’Encyclopaedia of Farm Animal Nutrition (CABI).

AHPC 
The Animal Health & Production Compendium
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VetMed Resource 
Veterinary information to support practice, based on evidence 
and continuing education

• Elaborada per CABI

• Base de dades que inclou més de 107.000 
documents a text complet i més de 1,8 milions de 
registres bibliogràfics etiquetats amb paraules 
clau, de més de 5.000 revistes

• Temàtica: veterinària i salut animal: remugants, 
porcí, aus, cavalls, aqüicultura, animals de 
companyia, exòtics, animals de zoo i salvatges, 
benestar i comportament ... 

• Tipus de documents: articles de revista, 
contribucions a congressos, butlletins, etc.

Bases de dades temàtiques

• Cobertura cronològica: des del 1972 i s’actualitza setmanalment

• Altres:  Accés a CAB Reviews, notícies i les Smart searches (cerques preparades per experts 
que ajuden a l'usuari a trobar els millors i més ràpids resultats entre els registres de VetMed 
Resource).
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Guardar i exportar els resultats
La majoria de bases de dades permeten:

• Guardar la cerca 
• Crear alertes bibliogràfiques (podeu guardar estratègies de cerca i 

rebre alertes de nous resultats de dita estratègia)
• Exportar registres a gestors bibliogràfics i en diversos formats
• Descarregar els articles (recursos subscrits UAB o d’accés obert)
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La referència bibliogràfica
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Què és una referència?

• Una referència és un conjunt de dades 
bibliogràfiques que permeten la identificació 
d’un document. 

• Es tracta de totes les fonts que s’han citat al llarg 
del treball i es troben, en una llista sistematitzada,
al final. 

• Les referències han de ser consistents i 
homogènies, s’ha de mantenir SEMPRE el mateix 
estil.  

• El format de les referències bibliogràfiques canvia 
segons el tipus de document de l’obra que vols 
citar. Per exemple, la referència d’un llibre en 
paper tindrà elements diferents als d’un article de 
revista.  

Autor de la imatge: engin akyurt / Font: Pixabay
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4 Forbes D, Forbes SC, Blake CM, Thiessen EJ, 
Forbes S. Exercise programs for people with 
dementia. Cochrane Database Syst 
Rev 2015;(4):CD006489. 

5 Groot C, Hooghiemstra AM, Raijmakers PG, et al. 
The effect of physical activity on cognitive function in 
patients with dementia: A meta-analysis of 
randomized control trials. Ageing Res Rev 2016;25:13-
23. doi:10.1016/j.arr.2015.11.005

Citació 🡪 Referència
Una citació va 
inserida en el 

text...

l’estil CSE pot 
ser cita-

seqüència/nom
o autor-data

... al final del 
document es 
desenvolupen 
les referències 
bibliogràfiques, 

per ordre 
d’aparició o 

d’autor

.

In comparison with previous trials,4,5 we recruited a 
substantially larger sample size, used a measure of 
cognitive impairment recommended as a core 
outcome in consensus guidelines, and maintained high 
levels of follow-up. We used robust allocation 
concealment and masked outcome assessment. 

Font: Lamb SE, Sheehan B, Atherton N, Nichols V, Collins H, Mistry D, et al. Dementia And Physical Activity (DAPA) trial of moderate to high intensity exercise 
training for people with dementia: randomised controlled trial on behalf of the DAPA Trial Investigators. BMJ. 2018;361:1675.
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Referències per tipus de 
document

Un cop triat un estil, el format de les
referències bibliogràfiques canvia segons el
tipus de document de l’obra que vols citar.
Per exemple, a l’hora de fer la referència
d’un llibre en paper utilitzaràs elements
diferents als d’un article de revista.

Per tant hauràs de seguir les indicacions de
cada suport: els elements que han
d’aparèixer, el seu ordre dins la referència,
el format (cursives...), la puntuació
(parèntesis, cometes, punts...), etc.

En la bibliografia final, en tots els casos,
aquest estil marca que fins a 10 autors
s’han de fer constar tots; si hi ha més de 10
autors després del desè es posa una coma i
et al.
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Quan consultis la guia d’estil Council of Science Editors, veuràs que hi ha 3
maneres de presentar la bibliografia:

⮚ Cita – seqüència : dins del text les fonts s’enumeren per ordre
d’aparició, i la bibliografia final ha de quedar ordenada per la
numeració seguida.

⮚ Cita – Nom : cal numerar cada referència de la bibliografia final seguint
l’ordre alfabètic dels cognoms dels autors, i dins del text es citen els
documents emprant el número assignat a la bibliografia final.

En aquests dos casos la numeració ha de ser aràbiga i en superíndex1 2 3

⮚ Nom – Any : dins del text, entre parèntesi, s’indica el cognom de l’autor
i l’any de publicació, i la bibliografia final haurà de quedar ordenada
alfabèticament per cognom de l’autor, seguit per l’any de publicació.

Referències per tipus de 
document



1

Estil de citació
CSE (Council of Science 
Editors) - Author/Date
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Referències per tipus de 
document

Un cop triat un estil, el format de les
referències bibliogràfiques canvia segons el
tipus de document de l’obra que vols citar.
Per exemple, a l’hora de fer la referència
d’un llibre en paper utilitzaràs elements
diferents als d’un article de revista.

Per tant hauràs de seguir les indicacions de
cada suport: els elements que han
d’aparèixer, el seu ordre dins la referència,
el format (cursives...), la puntuació
(parèntesis, cometes, punts...), etc.

En la bibliografia final, en tots els casos,
aquest estil marca que fins a 10 autors
s’han de fer constar tots; si hi ha més de 10
autors després del desè es posa una coma i
et al.
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Quan consultis la guia d’estil Council of Science Editors, veuràs que hi ha 3
maneres de presentar la bibliografia:

 Cita – seqüència : dins del text les fonts s’enumeren per ordre
d’aparició, i la bibliografia final ha de quedar ordenada per la
numeració seguida.

 Cita – Nom : cal numerar cada referència de la bibliografia final seguint
l’ordre alfabètic dels cognoms dels autors, i dins del text es citen els
documents emprant el número assignat a la bibliografia final.

En aquests dos casos la numeració ha de ser aràbiga i en superíndex1 2 3

 Nom – Any (Author-Date) : dins del text, entre parèntesi, s’indica el
cognom de l’autor i l’any de publicació, i la bibliografia final haurà de
quedar ordenada alfabèticament per cognom de l’autor, seguit per
l’any de publicació.

Referències per tipus de 
document

Recomanat!!!!
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Redacció de referències 
bibliogràfiques

Llibres, capítols de llibre, treballs de recerca, ponències a congressos
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FORMAT 

AUTOR - ANY



3

Cognom(s) Inicial(s) del(s) nom(s). Any. Títol. Edició. 
Lloc de publicació: Editorial. Número de pàgines

Llibre

Cooper GM, Hausman RE.  2010. La célula. 5ªed.  

Madrid: Marban. 818 p.

AutorsAutors Any d’edicióAny d’edició TítolTítol

Lloc de 
publicació

Lloc de 
publicació

EditorialEditorial

EdicióEdició

PàginesPàgines

Per inserir dins del text la 
citació cal tenir present el 
número d’autors:
 1 autor : (Lewontin 1984)
 2 autors : (Issitt i Anstee 

1999)
 A partir de 3 autors: 

(Matthews et al. 2013)

Els diferents autors es separen amb una coma ,
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Cognom(s) Inicial(s) del(s) nom(s), tipus de 
contribució. Any d’edición. Títol. Edició. Lloc de 

publicació: Editorial. Pàgines

Llibre

Norman IJ, Redfern SJ, editors. 2016. Mental health care 

for elderly people. 5ª ed. New York:  Churchill 

Livingstone. 448 p.

AutorsAutors Any d’edicióAny d’edició TítolTítol

Lloc de 
publicació

Lloc de 
publicació

EditorialEditorial

Editor, compilador, traductor com a autor 
• Si un llibre no té un autor, però hi ha un editor o traductor, aquest 

ocuparà el lloc de l’autor. 
• S’hi indicarà el tipus de contribució que ha fet a l’obra 

PàginesPàgines

EdicióEdició

Els diferents autors es separen amb una coma ,
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Warnes CA, editor.  2009. Adult Congenital Heart 

Disease. [Internet] Oxford, UK:  Blackwell 

Publishing Ltd; [consultat 4 de juliol de 2019].  

Disponible a: https://www.xxx

Cognom(s) Inicial(s) del(s) nom(s). Any d’edició. 
Títol [Internet]. Edició. Lloc de publicació: Editorial; [consultat dia
mes any]. Disponible a: http://www.xxxxxxxx

Llibre electrònic

AutorsAutors Any d’edicióAny d’edició TítolTítol
Lloc de 

publicació

EditorialEditorial

Data de consultaData de consulta

URLURL

Els diferents autors es separen amb una coma ,
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Phillips SJ, Whisnant JP. 2015.  Hypertension and stroke. Dins: Largh JH, Brenner 

BM, editors. Hypertension: pathophysiology, diagnosis, and management.  2nd 

ed. New York:  Raven Press.  p. 465-78

Cognom(s) Inicial(s) del(s) nom(s) de l’autor del capítol. Any
d’edició. Títol del capítol o contribució. Dins: Cognom(s) Inicial(s) 
del(s) Nom(s), tipus de contribució. Títol del llibre. Edició. Lloc de 
publicació: Editorial. p. primera pàgina del capítol-última pàgina
del capítol 

Capítol de llibre

Autors del 
capítol

Autors del 
capítol

Any 
d’edició

Any 
d’edició Títol del capítolTítol del capítol

Títol del llibreTítol del llibre

Editors del 
llibre

Editors del 
llibre

PàginesPàgines

Lloc de publicacióLloc de publicació

EditorialEditorial EdicióEdició

Els diferents autors es separen amb una coma ,
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Olivet Pujol J, Carreras Frau V. 2010. Secció 6, Suport vital avançat. Dins: Fuentes 

Pumarola C, Bonet Saris A, Sirvent JM, Brugada Motjé N, coord.   Manual d’infermeria

intensiva [Internet]. 2ª ed.  Girona:   Documenta Universitaria; [consultat 25 de 

novembre de 2015].   p. 209-218.  Disponible a: http://www.xxx

Cognom(s) Inicial(s) del(s) nom(s) de l’autor del capítol. Any d’edició. 
Títol del capítol o contribució. Dins: Cognom(s) Inicial(s) del(s) Nom(s), 
tipus de contribució. Títol del llibre [Internet]. Edició. Lloc de publicació: 
Editorial; [consultat dia mes any]. p. primera pàgina del capítol-última 
pàgina del capítol. Disponible a: http://www.xxxxxxxxxx

Capítol de llibre electrònic

Autors del capítolAutors del capítol Títol del capítolTítol del capítol

PàginesPàgines

URLURL

Títol del llibreTítol del llibre

Any d’edicióAny d’edició

Data de consultaData de consulta

Editor del llibreEditor del llibre

Lloc de 
publicació

Lloc de 
publicació

EditorialEditorial

EdicióEdició

Els diferents autors es separen amb una coma ,



8

Cognom(s) Inicial(s) del(s) nom(s). Data. Títol [tesi, tfm
…]. Lloc de publicació: editor. Extensió. Notes

Tesi, TFM, TFG... 

Jones DL.  2001. The role of physical activity on 

the need for revision total knee arthroplasty in 

individuals with osteoarthritis of the knee  [tesi]. 

Pittsburgh (PA)]:  University of Pittsburgh. 436 p.

AutorAutor TítolTítol

Lloc de 
publicació

Lloc de 
publicació

PàginesPàginesEditorEditor

DataData

Els diferents autors es separen amb una coma ,
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Cognom(s) Inicial(s) del(s) nom(s). Data. Títol [tesi, tfm, 
… a Internet]. Lloc de publicació: Editor. [consultat dia
mes any]. Disponible a: http://www.xxxxxxxx

Tesi, TFM, TFG... electrònica 

Jones DL.  2001. The role of physical activity on the need 

for revision total knee arthroplasty in individuals with 

osteoarthritis of the knee  [tesi a Internet. Pittsburgh (PA)]:  

University of Pittsburgh. [consultat 4 de juliol de 2019]. 

Disponible a: http://www.xxxxxx

AutorAutor TítolTítol

Lloc de 
publicació

Lloc de 
publicació

EditorEditor

DataData

Els diferents autors es separen amb una coma ,

Data de consultaData de consultaURLURL
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Si les ponències d’un congrés estan publicades, 
en forma de llibre o bé en una revista, 

cal citar cada ponència 
com un capítol de llibre 

o com un article de revista

Ponències a congressos
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FORMAT CITA – SEQÜÈNCIA 
I

CITA - NOM
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Cognom(s) Inicial(s) del(s) nom(s). Títol. Edició. Lloc de 
publicació: Editorial; Any d’edició. Número de pàgines

Llibre

“ “

ELEMENTS DE LES 
REFERÈNCIES

Cooper GM, Hausman RE.  La célula. 5ªed.  Madrid: 

Marban;  2010. 818 p.

AutorsAutors

Any d’edicióAny d’edició

TítolTítol Lloc de 
publicació

Lloc de 
publicació

EditorialEditorial

EdicióEdició

PàginesPàgines

Els diferents autors es separen amb una coma ,
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Cognom(s) Inicial(s) del(s) nom(s), tipus de 
contribució. Títol. Edició. Lloc de publicació: Editorial; 

Any d’edició. Pàgines

Llibre

Norman IJ, Redfern SJ, editors. Mental health care for 

elderly people. 5ª ed. New York:  Churchill Livingstone; 

1996. 448 p.

AutorsAutors

Any d’edicióAny d’edició

TítolTítol

Lloc de 
publicació

Lloc de 
publicació

EditorialEditorial

Editor, compilador, traductor com a autor 
• Si un llibre no té un autor, però hi ha un editor o traductor, 

aquest ocuparà el lloc de l’autor. 
• S’hi indicarà el tipus de contribució que ha fet a l’obra 

PàginesPàgines

EdicióEdició

Els diferents autors es separen amb una coma ,
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Warnes CA, editor.  Adult Congenital Heart Disease. 

[Internet] Oxford, UK:  Blackwell Publishing Ltd; 2009  

[consulta 4 de juliol de 2019].  Disponible a: 
https://www.xxx

Cognom(s) Inicial(s) del(s) nom(s). Títol [Internet]. Edició. Lloc de 
publicació: Editorial; Any d’edició [consultat dia mes any]. Disponible 
a: http://www.xxxxxxxxxx

Llibre electrònic

AutorsAutors Any d’edicióAny d’edicióTítolTítol
Lloc de 

publicació
EditorialEditorial

Data de consultaData de consulta
URLURL

Els diferents autors es separen amb una coma ,
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Phillips SJ, Whisnant JP.   Hypertension and stroke. Dins: Largh JH, Brenner BM, 

editors.   Hypertension: pathophysiology, diagnosis, and management.  2nd ed. 

New York:  Raven Press;  2015.  p. 465-78

Cognom(s) Inicial(s) del(s) nom(s) de l’autor del capítol. Títol del 
capítol o contribució. Dins: Cognom(s) Inicial(s) del(s) Nom(s), 
tipus de contribució. Títol del llibre. Edició. Lloc de publicació: 
Editorial; Any d’edició. p. primera pàgina del capítol-última 
pàgina del capítol

Capítol de llibre

Autors del 
capítol

Autors del 
capítol

Any 
d’edició

Any 
d’edició

Títol del capítolTítol del capítol

Títol del llibreTítol del llibre

Editors del 
llibre

Editors del 
llibre

PàginesPàgines

Lloc de publicacióLloc de publicació

EditorialEditorial EdicióEdició

Els diferents autors es separen amb una coma ,
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Olivet Pujol J, Carreras Frau V.   Secció 6, Suport vital avançat. Dins: Fuentes Pumarola

C, Bonet Saris A, Sirvent JM, Brugada Motjé N, coord.   Manual d’infermeria intensiva 

[Internet]. 2ª ed.  Girona:   Documenta Universitaria;  2010 [consultat 25 de novembre

de 2015].   p. 209-218.    Disponible a: http://www.xxx

Cognom(s) Inicial(s) del(s) nom(s) de l’autor del capítol. Títol del capítol o 
contribució. Dins: Cognom(s) Inicial(s) del(s) Nom(s), tipus de 
contribució. Títol del llibre [Internet]. Edició. Lloc de publicació: Editorial; 
Any d’edició. [consultat dia mes any]. p. primera pàgina del capítol-
última pàgina del capítol. Disponible a: http://www.xxxxxxxxxx

Capítol de llibre electrònic

Autors del capítolAutors del capítol Títol del capítolTítol del capítol

PàginesPàgines URLURL

Títol del llibreTítol del llibre

Any d’edicióAny d’edició
Data de consultaData de consulta

Editor del llibreEditor del llibre

Lloc de 
publicació

Lloc de 
publicació

EditorialEditorial

EdicióEdició

Els diferents autors es separen amb una coma ,
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Cognom(s) Inicial(s) del(s) nom(s). Títol [tesi, tfm …]. 
Lloc de publicació: editor; data. Extensió. Notes

Tesi, TFM, TFG... 

Jones DL.  The role of physical activity on the 

need for revision total knee arthroplasty in 

individuals with osteoarthritis of the knee  [tesi]. 

Pittsburgh (PA)]:  University of Pittsburgh; 2001. 

436 p.

AutorAutor TítolTítol

Lloc de 
publicació

Lloc de 
publicació

PàginesPàgines

EditorEditor DataData

Els diferents autors es separen amb una coma ,
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Cognom(s) Inicial(s) del(s) nom(s). Títol [tesi, tfm … a 
Internet]. Lloc de publicació: editor; data. [consultat
dia mes any]. Disponible: http://www.xxx

Tesi, TFM, TFG... electrònica 

Jones DL.  The role of physical activity on the need for 

revision total knee arthroplasty in individuals with 

osteoarthritis of the knee  [tesi a Internet]. Pittsburgh 

(PA)]:  University of Pittsburgh; 2001. [consultat el 4 de 

juliol de 2019]. Disponible: http://www.xxx

AutorAutor TítolTítol Lloc de 
publicació

Lloc de 
publicació

EditorEditor DataData

Els diferents autors es separen amb una coma ,

Data de consultaData de consulta URLURL
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Si les ponències d’un congrés estan publicades, 
en forma de llibre o bé en una revista, 

cal citar cada ponència 
com un capítol de llibre 

o com un article de revista

Ponències a congressos



1

Redacció de referències 
bibliogràfiques

Publicacions periòdiques



2

Article de revista
Títols
El títols de revista s’han de posar abreujats segons la norma ISO; una de 
les fonts on podreu trobar aquesta llista és el catàleg de la NLM 

Article sense autor
• Si l’article no té autor, comença la referència amb el títol

Exemple: 21st century heart solution may have a sting in the tail. BMJ. 2002;325(7357):184.

Organització com a autor
Exemple: Diabetes Prevention Program Research Group. Hypertension, insulin, and proinsulin 
in participants with impaired glucose tolerance. Hypertension. 2002;40(5):679-86.

Article en llengua no anglesa
• Es manté la llengua del document original
Exemple: Ellingsen AE, Wilhelmsen I. Sykdomsangst blant medisin- og jusstudenter. Tidsskr Nor
Laegeforen. 2002;122(8):785-7. Norwegian.

Opcional: Pots traduir el títol de l’article (tal i com apareix a 
MEDLINE/PubMed), fer-lo constar entre claudàtors i indicar la llengua
original:
Exemple: Ellingsen AE, Wilhelmsen I. [Disease anxiety among medical students and law
students]. Tidsskr Nor Laegeforen. 2002 Mar 20;122(8):785-7. Norwegian.

A147



3

Article de revista

Volum amb suplement

Exemple: Geraud G, Spierings EL, Keywood C. Tolerability and safety of frovatriptan with 
short- and long-term use for treatment of migraine and in comparison with sumatriptan. 
Headache. 2002;42 Suppl 2:S93-9.

Número amb suplement

Exemple: Glauser TA. Integrating clinical trial data into clinical practice. Neurology. 
2002;58(12 Suppl 7):S6-12.

Article publicat electrònicament abans que la versió impresa

Exemple: Yu WM, Hawley TS, Hawley RG, Qu CK. Immortalization of yolk sac-derived
precursor cells. Blood. 2002 Nov 15;100(10):3828-31. Epub 2002 Jul 5.

A147



4

Article de revista

OPCIONAL
• Si la revista manté la paginació continuada durant tot el volum, 

opcionalment pots ometre el mes i el número

Exemple: Halpern SD, Ubel PA, Caplan AL. Solid-organ transplantation in HIV-infected
patients. N Engl J Med. 2002;347:284-7.

• Pots afegir els identificadors únics de bases de dades com ara el 
PMID

Exemple: Forooghian F, Yeh S, Faia LJ, Nussenblatt RB. Uveitic foveal atrophy: clinical
features and associations. Arch Ophthalmol. 2009 Feb;127(2):179-86. PubMed PMID: 
19204236; PubMed Central PMCID: PMC2653214.

• Pots indicar el número de registre de l’assaig clínic
Exemple: Forooghian F, Yeh S, Faia LJ, Nussenblatt RB. Uveitic foveal atrophy: clinical
features and associations. Arch Ophthalmol. 2009 Feb;127(2):179-86. PubMed PMID: 
19204236; PubMed Central PMCID: PMC2653214.

A147
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FORMAT 

AUTOR - ANY



6

Kesselheim AS, Solomon DH. 2010 Jun 3. Incentives 

for drug development: the curious case of

colchicine. N Engl J Med. 362(22):2045-2047

Cognom(s) Inicial del nom(s). Data de publicació. Títol
de l’article. Títol de la revista. Volum(número): primera 
pàgina-última pàgina.

Article de revista

AutorsAutors Data de publicacióData de publicació Títol de l’articleTítol de l’article

Títol de la revistaTítol de la revista

Volum i núm. de la revista

PàginesPàgines

Els diferents autors es separen amb una coma ,

A147



7

Data de consultaData de consulta

Cognom(s) Inicial del nom(s). Data de publicació. Títol
de l’article. Títol de la revista [Internet]. [consultat dia
mes any]; volum(número):primera pàgina-última 
pàgina. Disponible a: http://www.xxx (incloure el DOI si està 
disponible)

Article de revista electrònica

Volum i núm. de la 
revista

PàginesPàgines

Soundrapandian C. 2009. Organic-inorganic composites for bone drug

delivery. AAPS PharmSci Tech [Internet]. [consultat 11 de juny de 2019]; 

10(4):1158-1171. Disponible a: http://www.xxx

URL URL 

Títol de l’articleTítol de l’articleTítol de la revistaTítol de la revistaAutorsAutors
Data 

publicació
Data 

publicació

Els diferents autors es separen amb una coma ,
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FORMAT CITA – SEQÜÈNCIA 
I

CITA - NOM



9

Kesselheim AS, Solomon DH. Incentives for drug

development: the curious case of colchicine. 

N Engl J Med. 2010 Jun 3;362(22):2045-2047

Cognom(s) Inicial del nom(s). Títol de l’article. Títol de 
la revista. Data de publicació;volum(número): primera 
pàgina-última pàgina.

Article de revista

AutorsAutors

Data de publicacióData de publicació

Títol de l’articleTítol de l’article

Títol de la revistaTítol de la revista

Volum i núm. de la revista

PàginesPàgines

Els diferents autors es separen amb una coma ,

A147
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Data de consultaData de consulta

Cognom(s) Inicial del nom(s). Títol de l’article. Títol de la 
revista [Internet]. Data de publicació [consultat dia mes  
any];volum(número):primera pàgina-última pàgina. 
Disponible a: http://www.xxx (incloure el DOI si està disponible)

Article de revista electrònica

Data 
publicació

Data 
publicació

Títol de la revistaTítol de la revista

Volum i núm. de la 
revista

PàginesPàgines

Soundrapandian C. Organic-inorganic composites for bone drug delivery. 

AAPS PharmSci Tech [Internet]. 2009 [consultat 11 de juny de 2019]; 

10(4):1158-1171. Disponible a: http://www.xxx

URL URL 

Títol de l’articleTítol de l’articleAutorsAutors

Els diferents autors es separen amb una coma ,



1

Redacció de referències 
bibliogràfiques

Legislació, patents i dades de recerca



2

FORMAT 

AUTOR - ANY



3

Títol de la llei. Títol de la publicació, número 
(data de publicació).

Llei 18/2009, del 22 d’octubre, de salut pública. 

Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya, 

núm. 5495, (30-10-2009).

TítolTítol

Data de consultaData de consulta Publicació oficialPublicació oficialNúm. de la publicacióNúm. de la publicació

Legislació



4

Ley 44/2003, de 21 de noviembre, de ordenación de las 

profesiones sanitarias [Internet].  BOE,  núm. 280   (22 de 

noviembre de 2003)  [consultat 8 de juliol de 2019]. 

Disponible a: https://www.boe.es/buscar/pdf/2003/BOE-A-

2003-21340-consolidado.pdf

Títol de la llei. Títol de la publicació [Internet], número 
(data de publicació) [data de consulta]. Disponible a: 
http://www.xxx

Legislació electrònica

TítolTítol

Data de publicacióData de publicació

URLURL

Publicació oficialPublicació oficial Núm. de la publicacióNúm. de la publicació

Data de consultaData de consulta



5

Autor(s), inventors; titular de la patent, assignee. 
Data. Títol de la patent. País d’expedició i codi de la 
patent. 

Bottcher H, Juraszy H, Hausberg HH, Greiner H, 

Seyfried C, Minck KO, Bergmann R, inventors; 

Merck Patent GMBH, assignee. 1990 Sep 13. 

Indolderivative [Indole derivatives]. 

German patent DE 3,907,974. 

InventorsInventors

Títol de la 
patent

Títol de la 
patentPaís de la patent 

i codi
País de la patent 

i codi

Titular de la patentTitular de la patent

Patents

Data de 
publicació

Data de 
publicació



6

Vilamayor Tomás Sergio. 2017. COMOVE-estudio1 

[Dataset]. DDD. Disponible a:

https://ddd.uab.cat/record/199511

AutorAutor

TítolTítol

RepositoriRepositori

DataData

Dades de recerca

URLURL

Cognom(s) Inicial del nom(s). Data de publicació. 
Títol [Dataset]. Repositori. Disponible a: 
http://www.xxx
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FORMAT CITA – SEQÜÈNCIA 
I

CITA - NOM
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Títol de la llei. Títol de la publicació, número 
(data de publicació).

Llei 18/2009, del 22 d’octubre, de salut pública. 

Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya, 

núm. 5495, (30-10-2009).

TítolTítol

Data de consultaData de consulta Publicació oficialPublicació oficialNúm. de la publicacióNúm. de la publicació

Legislació



9

Ley 44/2003, de 21 de noviembre, de ordenación de las 

profesiones sanitarias [Internet].  BOE,  núm. 280   (22 de 

noviembre de 2003)  [consultat 8 de juliol de 2019]. 

Disponible a: https://www.boe.es/buscar/pdf/2003/BOE-A-

2003-21340-consolidado.pdf

Títol de la llei. Títol de la publicació [Internet], número 
(data de publicació) [data de consulta]. Disponible a: 
http://www.xxx

Legislació electrònica

TítolTítol

Data de publicacióData de publicació

URLURL

Publicació oficialPublicació oficial Núm. de la publicacióNúm. de la publicació

Data de consultaData de consulta



10

Autor(s), inventors; titular de la patent, assignee. Títol
de la patent. País d’expedició i codi de la patent. 
Data de publicació. 

Bottcher H, Juraszy H, Hausberg HH, Greiner H, 

Seyfried C, Minck KO, Bergmann R, inventors; 

Merck Patent GMBH, assignee. Indolderivative

[Indole derivatives]. German patent DE 

3,907,974. 1990 Sep 13.

InventorsInventors

Títol de la 
patent

Títol de la 
patent

País de la patent 
i codi

País de la patent 
i codi

Titular de la patentTitular de la patent

Patents

Data de 
publicació

Data de 
publicació
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Vilamayor Tomás Sergio. COMOVE-estudio1 

[Dataset]. 2017. DDD. Disponible a:

https://ddd.uab.cat/record/199511

AutorAutor TítolTítol

RepositoriRepositori

DataData

Dades de recerca

URLURL

Cognom(s) Inicial del nom(s). Títol [Dataset]. Data de 
publicació. Repositori. Disponible a: http://www.xxx



1

Redacció de referències 
bibliogràfiques

Pàgines web, xarxes socials i audiovisuals



2

FORMAT 

AUTOR - ANY



3

Pàgines web 

Autor. Data. Títol de la página web [Internet]. Lloc de 
publicació: Editor; [consultat dia mes any]. Disponible 
a: http://www.xxx

Universitat Autònoma de Barcelona. 2017. Propietat intel·lectual i accés

obert: resoleu els vostres dubtes [Internet]. Barcelona: UAB; [consultat el 

5 de juliol de 2020].  Disponible a: http://blogs.uab.cat/dretsautor/

TítolTítol

EditorEditorURLURL

AutorAutor

Data de consultaData de consulta
Lloc de 

publicació
Lloc de 

publicació

DataData



4

• Els continguts publicats a xarxes socials també poden tenir ortografia
que no correspon amb l’estàndard i majúscules, etiquetes (hashtags), 
enllaços i emoticones.  

• No canviïs l’otografia i les majúscules en una referència.  

• Cal mantenir els hashtags i els enllaços i replicar les emoticones, si és
possible.  

Xarxes socials



5

Autor (àlies). Data/hora del tuit. 
Text del missatge [Piulada]. 
[Consultat dia mes any]. 
Disponible a: http://www.xxx

Piulada a Twitter

Universitat Autònoma de Barcelona. 

Servei de Biblioteques

(@bibliotequesUAB). 2020 July 23. 

Vols accedir a una #basededades: 

@Scopus o @webofscience des de 

la teva casa i no tens clar com fer-

ho? [Piulada]. [Consultat el 10 de 

juliol de 2020]. Disponible a: 

https://twitter.com/bibliotequesUAB

Text del 
missatge
Text del 

missatge

AutorAutor

URLURL

ÀliesÀlies

Data de 
consulta
Data de 
consulta

DataData



6

Vídeo a
Autor. Data de publicació. Títol del vídeo [Internet]. 
YouTube.com; [Consultat dia mes any]. Disponible a: 
http://www.xxx

Cambridge University. 2012. From 

Punnett to personal genomics: a 

century of genetics in Cambridge.  

[Internet]. Youtube.com; [Consultat 7 

març 2020].  Disponible a: 

http://www.youtube.com/watch?v=LF

hYjzWmFMo

AutorAutor

URLURL

DataData

TítolTítol

Data de 
consulta
Data de 
consulta



7

Àudiovisuals

Autor. Data. Títol de l’audiovisual [DVD]. Lloc de 
publicació: Editor. Extensió

Kemp Ezra. 2015. Army dog [DVD]. Valladolid: Divisa. 1 DVD.

TítolTítol

EditorEditor

AutorAutor

ExtensióExtensióLloc de 
publicació

Lloc de 
publicació

DataData



8

FORMAT CITA – SEQÜÈNCIA 
I

CITA - NOM



9

Pàgines web 

Autor. Títol de la página web [Internet]. Lloc de 
publicació: Editor; Data [consultat dia mes any]. 
Disponible a: http://www.xxx

Universitat Autònoma de Barcelona. Propietat intel·lectual i accés obert: 

resoleu els vostres dubtes [Internet]. Barcelona: UAB; 2017 [consultat el 5 

de juliol de 2020].  Disponible a: http://blogs.uab.cat/dretsautor/

TítolTítol

EditorEditor
URLURL

AutorAutor

Data de consultaData de consulta
Lloc de 

publicació
Lloc de 

publicació

DataData



10

• Els continguts publicats a xarxes socials també poden tenir ortografia
que no correspon amb l’estàndard i majúscules, etiquetes (hashtags), 
enllaços i emoticones.  

• No canviïs l’otografia i les majúscules en una referència.  

• Cal mantenir els hashtags i els enllaços i replicar les emoticones, si és
possible.  

Xarxes socials



11

Cognom(s), Inicial del nom(s) 
(àlies). Text del missatge
[Piulada]. Data i hora del tuit. 
[Consultat dia mes any]. 
Disponible a: http://www.xxx

Piulada a Twitter

Universitat Autònoma de Barcelona. 

Servei de Biblioteques

(@bibliotequesUAB). Vols accedir a 

una #basededades: @Scopus o 

@webofscience des de la teva casa 

i no tens clar com fer-ho? [Piulada]. 

2020 July 23. [Consultat el 10 de juliol

de 2020]. Disponible a: 

https://twitter.com/bibliotequesUAB

Text del 
missatge
Text del 

missatge

AutorAutor

URLURL

ÀliesÀlies

Data de 
consulta
Data de 
consulta

DataData



12

Vídeo a
Autor. Títol del vídeo [Internet]. YouTube.com; Data de 
publicació [consultat dia mes any]. Disponible a: 
http://www.xxx

Cambridge University. From Punnett to 

personal genomics: a century of 

genetics in Cambridge.  [Internet]. 

Youtube.com; 2012 [consultat 7 març

2020].  Disponible a: 

http://www.youtube.com/watch?v=LF

hYjzWmFMo

AutorAutor

URLURL

DataData

TítolTítol

Data de 
consulta
Data de 
consulta



13

Àudiovisuals

Autor. Títol de l’audiovisual [DVD]. Lloc de publicació: 
Editor, data. Extensió

Kemp Ezra. Army dog [DVD]. Valladolid: Divisa, 2015. 1 DVD.

TítolTítol

EditorEditor

AutorAutor

ExtensióExtensió

Lloc de 
publicació

Lloc de 
publicació DataData



1

MODUL 5 - MENDELEY

Guia Mendeley https://ddd.uab.cat/record/143802



1

Què són els drets d’autor?



2

Drets d’autor – Què són?

AUTOR/
CREADOR

Automàticament ADQUIREIX UNS DRETS sobre la seva obra 
que cal respectar, encara que aquesta es trobi de forma lliure per Internet i en 

qualsevol format: fotografia, article, etc.

La disponibilitat d’una obra a Internet NO implica 
l’absència de drets

Font: Freepik



3

Drets d’autor – Tipus de drets
DRETS MORALS

Integritat
Impedeix qualsevol alteració 
de l’obra que pugui causar 

perjudici a l’autor

Paternitat
Ser reconegut com a autor 

de l’obra

DRETS PATRIMONIALS 
O D’EXPLOTACIÓ

Reproducció: 
còpies. Límits: còpia 
privada, per recerca

Distribució de 
còpies (venda, lloguer 

o préstec)

Comunicació 
accés a l’obra sense 

distribució d’exemplars

Transformació
Modificar adquirint la titularitat 

de l’obra derivada

Intransferibles
Sense límit temporal

Transferibles
70 anys des de la mort de 

l’autor

TFG al

Ex. Els pots transferir a d’altres 
per a distribuir, traduir o 
reproduir el teu TFG



44

Drets d’autor: com respectar-los
Cal citar les fonts consultades per tal de:

• Reconèixer el treball dels altres

• Documentar la recerca realitzada

Cal citar tot el material emprat:

• Textos (llibres, articles, tesis, etc.)

• Imatges (il·lustracions, gràfics, figures, vídeos, etc.)

• Música, sons, etc.



5

Drets d’autor

Per qualsevol dubte consulta el 

Blog de Propietat Intel·lectual i Accés Obert de la UAB

Insert Image



1

Llicències Creative 
Commons



2

BY - Reconeixement BY – No comercial
Has de reconèixer l’autoria 

de manera apropiada, 
proporcionar un enllaç a la 

llicència i indicar si has fet 
algun canvi.

No pots fer un ús 
comercial de les obres 

derivades.

Llicències Creative Commons
Les llicències Creative Commons (CC) permeten als autors cedir 
gratuïtament a tercers els drets d’explotació de les seves obres, seguint 
els criteris de la Llei de Propietat Intel·lectual.

Els autors decideixen QUÈ permeten fer amb la seva obra:

SA – Compartir igual ND – Sense obra derivada
Si remescles, transformes o 

crees a partir del material, has 
de difondre les teves creacions 

amb la mateixa llicència que 
l’obra original.

Si remescles, 
transformes o crees a 
partir del material, no 

pots difondre el 
material modificat.

creativecommons.org



3

Drets d’autor – Llicències CC
Tipus de llicències



4

Drets d’autor – Què permet cada 
tipus de llicència CC



5

Llicències                al teu TFG al DDD

Per publicar el teu TFG  al DDD (repositori institucional de la UAB) 
hauràs de triar sota quina llicència vols que aparegui. 
La recomanada per la UAB pels TFG és la següent:  

• BY – Reconeixement. Qui faci servir el teu TFG t'haurà de reconèixer l'autoria 
de manera apropiada, proporcionar un enllaç a la llicència i indicar si han fet 
algun canvi.

• SA – Compartir igual.  Si algú remescla, transforma o crea a partir del teu 
treball, l’autor haurà de difondre les seves creacions amb la mateixa llicència 
que l'obra original. 

Pots consultar totes les Llicències Creative Commons recomanades a 
la UAB

Llicència CC-By-Sa (Reconeixement -
Compartir igual) 



1

Què pots incloure al TFG?



2

Drets d’autor - Què pots incloure al 
teu TFG?

• un fragment de text 
d'una altra obra?

• una imatge?

• una captura de 
pantalla? 

• una piulada?

Autor: Dooder / Font: Freepik



3

Drets d’autor – Respectar els drets vs 
Plagi

• Quan elaboris el TFG has de respectar els drets 
d’autor

• COPIAR una obra (imatge, fotografia, notícia, 
tuit…) o un fragment de text d’un treball ja 
publicat sense citar-lo és PLAGI



4

Drets d’autor – Evitar el Plagi

Com evitar el plagi?

Parafrasejant: explicant amb les 
teves pròpies paraules el que 

ha dit una altra persona 
Citant qualsevol dada, imatge 

o text que no sigui propis

• Per llei hem de respectar la 
paternitat

• Per justificar la teva pròpia 
recerca



5

Drets d’autor – Dret de cita
Si utilitzes continguts protegits... pots acollir-te al 

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

Quan es compleixin aquestes condicions simultàniament:
• Amb finalitat docent o investigadora (elaborar el TFG)
• Amb finalitat d’il·lustrar les teves explicacions (anàlisi, 
comentari o judici crític)
• De forma proporcionada: són un complement del teu 
treball (imatges senceres)
• Sobre imatges i textos ja divulgats
• Citant font i autor del document original

Quan puc fer ús del dret de cita? 



6

Drets d’autor – Dret de cita

Et cal el PERMÍS DE L’AUTOR, per 
escrit, i per un ús en concret

I si no compleixo les condicions?

Font: Freepik
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Opció 1 - Fes 
les teves 

pròpies fotos 
o dissenys

Opció 2 – Utilitza 
continguts 

d’accés obert

Utilitza el filtre “drets 
utilització” de la cerca 
avançada de Google

Busca als cercadors 
d’imatges i sons que 

trobaràs a la guia 
Recursos audiovisuals i 

drets d’autor

Opció 3 –
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

Drets d’autor – Imatges, fotografies...
Qualsevol recurs audiovisual que es troba a Internet té DRETS D’AUTOR

Que estigui disponible al web NO significa que no tingui els drets que la llei li 
reconeix a l’autor de l’obra (reproducció, distribució, comunicació pública, etc.)

A les llicències CC l’autor indica QUÈ es pot fer amb el material sense demanar-li permís

Què pots incorporar al teu TFG?

Font: Freepik
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Drets d’autor – Xarxes socials

• En principi la persona que puja continguts a les xarxes socials ha de 
disposar els corresponents drets i n’és el responsable

• La plataforma no té responsabilitats a no ser que conegui que es 
vulneren drets de tercers

• Consulteu els apartats legals de les webs, on sovint, queden 
especificats els drets reservats i cedits

Quin ús es pot fer de les captures de pantalla, fragments de 
textos, piulades o imatges de persones procedents de les 
xarxes socials?

Els continguts protegits per drets de propietat intel·lectual existents a 
les xarxes socials s’han de tractar com qualsevol altre contingut 
ubicat en un altre suport (llibres, llocs web...)

Qui té els drets d’autor dels continguts publicats a les 
xarxes socials? 



1

Altres drets al TFG
Dades personals, dades confidencials, dret d’imatge



2

Dades personals al TFG
Per poder incorporar dades de caràcter personal al TFG cal el 
CONSENTIMENT previ de l’usuari o usuaris implicats

CATEGORIES ESPECIALS DE DADESDADES PERSONALS
Són dades personals que revelen informació 
considerada especialment sensible i 
mereixedora d’una protecció reforçada:

• Origen ètnic o racial
• Opinions polítiques
• Conviccions religioses o filosòfiques
• Afiliació sindical
• Dades genètiques
• Dades biomètriques
• Dades de salut
• Vida sexual
• Orientació sexual

Informació referida a persones físiques 
identificades o identificables: 

• Nom i cognoms
• DNI, Passaport, NIU o qualsevol altre 

document identificatiu
• Adreça postal o electrònica
• Edat
• Sexe
• Data de Naixement
• Nacionalitat
• Adreça IP de l’ordinador
• Fotografies
• Veu
• Característiques físiques
• Dades de geolocalització
• etc…



3

Dades  personals al TFG

• Si cal incloure dades personals, has d’anonimitzar.

• En el cas de les categories especials de dades el 
consentiment ha de ser sempre explícit. Per tant, hauràs 
de recollir aquest consentiment de manera que puguis 
demostrar, si cal, haver-lo obtingut.

• Si no es té el consentiment, la publicació dels treballs 
implicaria una cessió de dades que constitueix una 
infracció molt greu, castigada amb una multa de fins 
600.000 euros.

• En acabar el treball, s’ha de destruir la informació des del 
moment en què les dades ja no són necessàries per la 
finalitat per la qual van ser recollides.



4

Dades confidencials al TFG

• Si fas servir dades confidencials d'empreses al teu treball 
hauràs de seguir el Protocol de confidencialitat en TFG de 
la Facultat d’Economia i Empresa:

Si l’estudiant utilitza dades de caràcter confidencial d’empreses o 
institucions en el seu TFG i/o el realitza en una estada en una 
empresa o institució, s’estableix que l’estudiant i l’empresa hauran 
de signar un acord de confidencialitat en el qual haurà de constar, 
per una banda, la informació que s’ha de tractar de manera 
confidencial i, d’altra banda, una autorització de l’empresa a 
l’estudiant per presentar el TFG davant del professor-tutor i, si 
s’escau, del tribunal avaluador, l’Annex 1 conté un document amb 
les pautes sobre aquest tipus d’acord.

1
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Dret d’imatge al TFG
Si el TFG ha d’incloure fotografies, vídeos, etc. on apareguin persones, 

cal que hagin signat un document de cessió dels drets d’imatge

MODEL DE CESSIÓ DE DRETS D’IMATGE I D’EXPLOTACIÓ D’ENREGISTRAMENT DE VÍDEO I FOTOGRAFIA

Jo, [nom sencer de la persona que serà fotografiada i/o enregistrada]
Amb DNI [de la persona que serà fotografia i/o enregistrada]

Faig constar:
Que autoritzo a que la meva imatge pugui aparèixer en imatges i vídeos enregistrats per [nom sencer de l’alumne] que tingui com a 
l’elaboració del seu Treball Fi de Grau  i, conseqüentment, reconec que l’esmentada difusió no suposa menyspreu al meu honor, prestigi, 
ni constitueix cap intromissió il∙legítima de la meva intimitat d’acord amb allò que estableix la llei orgànica 1/1982, de 5 de maig, de 
protecció civil del dret a l’honor, a la intimitat personal i familiar i a la pròpia imatge.

Que, en cas de tenir algun dret de propietat sobre els materials que puguin derivar‐se d’aquests enregistraments, cedeixo a [nom sencer i 
DNI de l’alumne], tots els drets d’explotació sobre els mateixos, amb caràcter de no exclusivitat, en totes les modalitats d’explotació, per 
tot el mon i per tot el temps de la seva durada.

Que conec que l’esmentat Treball Fi de Grau és susceptible de fer‐se’n comunicació pública a través del Dipòsit Digital de Documents de 
la UAB (DDD) per la qual cosa, signo aquest document de conformitat amb allò establert al  Reglament (UE) 2016/679, del Parlament 
Europeu i del Consell, de 27 d’abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals, i a 
la lliure circulació d’aquestes dades (RGPD) reconeixent que he estat degudament informat per part de la UAB que puc exercir els meus 
drets d’accés, rectificació, supressió, oposició, limitació del tractament i portabilitat respecte de les meves dades enviant un escrit, 
acompanyant una fotocòpia del DNI, dirigida a la Secretaria General, Edifici Rectorat, 08193 Bellaterra (Cerdanyola del Vallès).

I perquè així consti signo la present,

Bellaterra (Cerdanyola del Vallès), [dia, mes i any]

www.uab.cat/doc/cessiodretsimatge
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Altres drets al TFG

Més informació:

• Preguntes més freqüents sobre dades personals (UAB)

• Preguntes més freqüents sobre drets d’imatge (UAB)

• Reglament General de Protecció de Dades (Autoritat 
Catalana de Protecció de Dades) 

2
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El plagi
Què és i com evitar-lo
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El plagi
• Què és?  Ocultar les fonts utilitzades i fer passar per nostres 

idees o fragments de text que s'han copiat d'altres treballs.

Alguns exemples de plagi:

• Copiar el treball d’un company o companya sense reconèixer la seva autoria.
• Tallar i enganxar fragments de texts trobats a llibres o a internet sense reconèixer la 

seva autoria.
• Parafrasejar les idees d’altres sense reconèixer la seva autoria.
• Incorporar un dibuix o un gràfic sense reconèixer la seva autoria.
• Reutilitzar material propi sense indicar la referència al treball anterior, es considera 

autoplagi.

• Com evitar-lo?

- Citant qualsevol dada, imatge o text.

- Parafrasejant: Explicar amb les teves pròpies 
paraules el que ha dit una altra persona, reconeixent la 
seva autoria.
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El plagi
• La UAB té una política molt estricta contra el plagi. Posa a 

l’abast del professorat un seguit d’eines informàtiques 
capaces de detectar el plagi als treballs que s’hi lliuren.

• No obstant això, a la Universitat creiem que la majoria de 
casos de plagi no són fruit de la intencionalitat, de la 
deshonestedat, sinó de la ignorància. Una ignorància 
sobre un aspecte clau de la feina acadèmica: citar 
correctament. 

• Recorda: has signat un document de compromís d’obra 
original.
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Resum – Bones i males pràctiques

• Si sóc coautor d’un TFG publicar-lo sense l’acord 
de l’altre autor.

• Incloure com annex articles protegits.

• Incloure dades personals. Exemple: DNI, telèfon 
o correu-e.

• Incloure fragments d’obres que es troben al 
domini públic sense citar l’autor.
La paternitat és un dret moral sense límit temporal.

• Incloure dades d’empresa.
Per a dades protegides d’empresa cal el consentiment 
exprés de l’empresa.

• Incloure imatges de Google imatges o de les 
xarxes socials.
No sense comprovar si es poden reutilitzar. Internet no 
és sinònim de “no drets”.

• Reproduir les entrevistes (fragments o senceres) 
que he realitzat.
Caldria prèviament sol·licitar el permís.

• Incorporar fotos, dissenys o gràfics que he 
elaborat sense indicar-ne l’autoria.

• Signar el treball.

✔ Publicar el meu TFG on vulgui mentre conservi els 
drets d’explotació.

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

✔ Incloure enllaços a documents o pàgines 
d’Internet.
Sempre que no tinguem coneixement que aquests 
documents o pàgines siguin  il·lícites i vulnerin drets de 
tercers. Compte! Amb les webs de pel·lícules o sèries.

✔ Reproduir sense autorització disposicions legals o 
reglamentàries, resolucions dels òrgans 
jurisdiccionals o actes, acords, deliberacions i 
dictàmens dels organismes públics.

✔ Incloure fotografies que he fet a persones si 
m’han fet la cessió dels drets d’imatge. 
A l’annex hi posarem el model utilitzat però no les 
autoritzacions amb les dades.

✔ Fes ús de la icona © sense fer una inscripció 
oficial.

✔ Utilitzar obres d’art plàstiques (pintures, dibuixos, 
plànols, escultures...) o fotografies íntegres per a 
anàlisi, crítica o comentari.

✔ Utilitzar lliurement les obres de domini públic.

✔ Utilitzar meres fotografies (no artístiques) passats 
25 anys de la data de realització. Autor: Smashicons / Font: Flaticon
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Presentació escrita
Estructura
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Estructura 
• Portada
• Resum i paraules clau
• Dedicatòria o agraïment
• Sumari o Taula de contingut
• Taula d’il·lustracions
• Llista d’abreviacions o símbols

Parts 
introductòries

• Introducció
• Cos central
• Bibliografia

Cos del treball

• Annexos o apèndixsAnnexos
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Parts introductòries 

Insert Image

Portada

Resum i paraules clau

Dedicatòria o agraïment

Sumari o Taula de contingut

Taules d’il·lustracions

Llista d’abreviacions o símbols

1

2

3

4

5

6
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Parts introductòries 

Títol: subtítol
Autor/a 
Tutor/a

Tipus de treball
Titulació

Centre / Institut
Data de lliurament

Portada1

Per obtenir els logotips de la UAB
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Parts introductòries 
Resum i paraules clau2

• Explica de forma concisa el contingut i la
naturalesa del treball.

• Normalment entre 200-500 paraules.

Cal seguir les indicacions que et doni el tutor/a.

Resum  / Abstract

Paraules clau / 
Keywords

• Acompanyen el resum.

• Es recomana posar com a mínim 3 i
màxim 10.

En ambdós casos:

✔ Ha d’estar en la llengua del document i, si escau, incloure la traducció en anglès.

✔ Apareix en una sola pàgina precedit del títol ‘Resum i Paraules clau’.
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Parts introductòries 
Dedicatòria o agraïment3

• Text breu que es col·loca normalment darrera la portada.

• Text on agraeixes l’ajuda que has rebut per part del tutor,
col·laboradors, entitats, etc. També pots incloure agraïments
més personals no estrictament acadèmics.

• Acostuma a tenir un to personal i subjectiu, diferent de la
resta del treball.

• Els agraïments han d’anar en un full a part, precedits del títol
Agraïments. No s’hi ha de posar el número de pàgina.

Per més informació: Agraïments. Dins Criteris de la Universitat de Barcelona (CUB): Llibre 
d’estil. Recuperat de http://www.ub.edu/cub/criteri.php?id=2158
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Parts introductòries 
Sumari o taula de contingut4

• Amb tots els capítols, apartats i
subapartats, bibliografia i
annexos i la numeració que els
encapçala.

• L’ús de caràcters de diferents
mides i tipus contribueix també
a visualitzar l’estructura del
treball.

• És convenient automatitzar-lo
amb el processador de textos.

Sumari = Només recull els títols dels capítols.
Taula de contingut = Recull els títols dels capítols i els seus apartats.

Presentació .................................. 5

1. TÍTOL DEL CAPÍTOL .................... 7

1.1. Títol de l’apartat ................... 7

1.1.1. Títol del subapartat ........... 9

1.1.2. Títol del subapartat ...........11

Bibliografia .................................. 21

Annexos ...................................... 23

RECOMANACIONS 
(basades en estil APA, més estils)



8

Parts introductòries 
Taules d’il·lustracions5

• Aquests índexs s’han de situar 
darrera la taula de continguts i en 
pàgines a part. 

• La llista reprodueix el número 
d’ordre de cada il·lustració, el títol 
que porta i indica el número de la 
pàgina on es troba.

• És convenient automatitzar-la amb 
el processador de textos, per 
possibles actualitzacions.
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Parts introductòries 
Llista d’abreviacions o símbols6

Llista d’abreviacions 
(opcional)

• Conté les abreviatures, les sigles i els símbols
que s’utilitzen d’una manera més repetitiva.

• Al costat de l’abreviació o símbol has
d’indicar la paraula o enunciat complet que
hi correspon.

• S’ordenen alfabèticament, precedides del
títol ‘Llistat d’abreviacions’.

•f. (per foli)
•dir. (per director)Abreviatures

•DOGC. Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya
•ONU. Organització de les Nacions UnidesSigles i acrònims

•m (metre)
•€ (euro)Símbols

També es pot 
col·locar 

després de la 
bibliografia
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Parts introductòries 
Llista d’abreviacions6

• Les abreviatures has de redactar-les en la
llengua del treball, exceptuant l’edició, que
l’hauràs de fer en la llengua del document
citat.

Principals 
abreviatures 

per a la 
bibliografia 
en llengua 
catalana

Consulteu

• llengua.gencat.cat/web/.content/documents
/publicacions/altres/arxius/abrevia.pdf

• www.rae.es/diccionario-panhispanico-de-
dudas/apendices/abreviatures
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Cos del treball

Llista d’abreviacions 
(opcional)Introducció

Cos central

Llista de referències

7

8

9
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Cos del treball
Introducció7

Presentació clara i breu (entre 1 i 3 pàgines):
• Motivació del tema triat.

• Perspectiva des de la qual s’aborda la recerca.

• Antecedents i/o context on s’emmarca.

• Què es vol demostrar i com (hipòtesi, objectius i
metodologia emprada).

• Estructura del treball, si s’escau.

Sovint es redacta després de finalitzar el treball.

Cal captar 
l’atenció del 

lector des 
del primer 
paràgraf!!



13

Cos del treball
Cos central8

• Desenvolupa els continguts:
▪ Metodologia emprada (tipus de mostra i d’estudi,

limitacions geogràfiques, proves, recollida de dades,
etc.).

▪ El marc teòric, teories prèvies i tendències sobre el tema.

▪ Anàlisi de resultats: les explicacions, arguments i anàlisis
fetes en tot el procés.

▪ Per últim, les conclusions que verificaran o no la hipòtesi
inicial.

• S’estructura en capítols, apartats i subapartats.
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Cos del treball
Cos central8

• Apartats i
• Subapartats

Capítols
Grans divisions del treball que
s’organitzen de forma lògica i
progressiva en

Els capítols, apartats i subapartats han de dur un títol que 
presenti el contingut i han d’anar numerats.

Els comentaris o explicacions marginals es presenten en 
forma de notes fora del text, a peu de pàgina.

Capítols, apartats i subapartats
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Cos del treball
Cos central8 Capítols, apartats i subapartats

Font: Coromina, E., Casacuberta, X. i Quintana D. (2000). El treball de recerca: procés d'elaboració, memòria escrita, exposició oral i recursos. Vic: Eumo, p. 53
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Cos del treball
Cos central8 Conclusions

Les conclusions no han de ser un resum del que has 
exposat al treball.

• Resultats del treball en relació als objectius i/o la
hipòtesi exposada en la introducció.

• Demostració que s’han assolit els objectius.

• Problemes detectats i propostes de solucions.

• Aplicació pràctica del coneixement.

• Apuntar, si escau, possibles línies de continuïtat en la
recerca.
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Cos del treball
Llista de referències9

• És la llista, ordenada
alfabèticament, que conté les
informacions que identifiquen
tots els documents citats en el
text.

• S’hi inclouen tant llibres com
articles de revista, publicacions
periòdiques, ponències, articles
de premsa, webs, legislació,
jurisprudència, tant en suport
paper com digital.

• Cal utilitzar l’estil bibliogràfic
recomanat. Font: Dasí, A., Elter, F., Gooderham, P. N. i Pedersen, T. (2017). New Business 

Models In-The-Making in Extant MNCs: Digital Transformation in a Telco. 
Advances in International Management, 30, 29-53. 
https://doi.org/10.1108/S1571-502720170000030001

CONSULTA
l’apartat de 
Citacions, 

Referències 
Bibliogràfiques 

i Bibliografia
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Annexos o apèndixs
Annexos o apèndixs10

• Material que complementa i que no s’ha inclòs en el treball
(Ex.: plànols, fotografies, etc.).

• S’hi inclouen quan les fonts utilitzades són de difícil consulta
per al lector.

• Reprodueixen literalment la font, sense afegir cap
comentari. Has d’indicar la procedència del document.

• Una pàgina per cada annex amb un títol precedit de la
paraula ‘annex’, la numeració corresponent i un punt.

• Han d’aparèixer en el sumari i amb paginació correlativa.
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Presentació escrita
Format
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Presentació formal 

Pàgines: esquema general

Marges

Numeració

Taules i figures

Divisions del text: els títols

Paràgrafs i interlineat

Tipografia

1

2

3

4

5

6

Ja has seguit les pautes que t’ha donat el tutor?

7
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Presentació formal 

Pàgines: esquema general1

• Text alineat a l’esquerra.

• Les pàgines han de contenir la 
mateixa quantitat de text, entre 30-
32 línies, segons la mida de la lletra i 
l’interlineat.

• Les pàgines van numerades a la 
part inferior, al centre o al marge 
dret.

• Les pàgines poden tenir capçaleres 
o peus de pàgina, amb el títol del 
treball, per exemple.

Font: Freepik

RECOMANACIONS 
(basades en estil APA, més estils)
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Presentació formal 
Marges2

• És millor que el disseny de la pàgina sigui estret i amb 
marges amplis.

• Poden variar entre 2,5 i 3 cm. Normalment els valors 
estàndard en estil APA són:

✔Marge superior: 2,54 cm – Marge inferior: 2,54 cm
✔Marge esquerre: 2,54 cm – Marge dret: 2,54 cm
✔Encapçalament: 1,25 cm – Peu de pàgina: 1,25 cm

Cal seguir les indicacions que et doni el tutor/a.

RECOMANACIONS 
(basades en estil APA, més estils)
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Presentació formal
Numeració3

• Les pàgines han d’estar numerades 
per tal de facilitar la localització dels 
capítols, apartats i subapartats.

• S’utilitzen xifres aràbigues.

• Es compten totes les pàgines, 
incloses les de cortesia, però la 
numeració apareix impresa a partir 
de la pàgina del sumari, fins al final 
del treball.

• La bibliografia i els annexos porten 
la numeració corresponent.

Presentació .................................. 5

1. TÍTOL DEL CAPÍTOL .................... 7

1.1. Títol de l’apartat ................... 7

1.1.1. Títol del subapartat ........... 9

1.1.2. Títol del subapartat ...........11

Bibliografia .................................. 21

Annexos ...................................... 23

RECOMANAT!
Numeració 

centrada a la 
part inferior 

de la pàgina
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Presentació formal 
Taules i figures3

• Taules:

✔Text disposat de manera especial que facilita la lectura del 
treball.

✔Si s’extreu d’un altre treball s’indica la font de referència.
✔S’intercala entre dos paràgrafs, amb interlineat doble i

centrada.
✔La numeració es col·loca al peu precedida de la indicació

Taula o Quadre. (Ex.: Taula 1)
✔La tipografia acostuma a ser més petita que el text del treball.

• Figures: 

✔Dibuix o gràfic que ajuda a il·lustrar el text.
✔Sol contenir dades quantificables.
✔Es col·loca i numera igual que les taules, però amb la indicació

Figura o Fig.(Ex.: Fig. 1)

Consulteu sempre les indicacions del tutor/a.
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Presentació formal 
Divisions del text: els títols5

• És convenient utilitzar com a màxim
cinc nivells de títols (1., 1.1., 1.1.1.,...):

✔ 1. Primer nivell
Són els encapçalaments principals.
L’has d’escriure en majúscules i centrat.
✔ 1.1. Segon nivell
Ha d’estar alineat amb el marge esquerre.
Només anirà en majúscules la primera
paraula.
✔ 1.1.1. Tercer nivell
Sagnat, en negreta i només la primera
paraula en majúscules.
✔ 1.1.1.1.Quart nivell
Sagnat, en negreta, en cursiva i només la
primera paraula en majúscula.
✔ 1.1.1.1.1. Cinquè nivell
Sagnat, en cursiva, i només la primera
paraula en majúscula.

1. TÍTOL DEL PRIMER NIVELL o CAPÍTOL
Text del treball

1.1. Títol del 2n nivell o Apartat
Text del treball

1.1.1. Títol del 3r nivell o 
Subapartat
Text del treball

1.1.1.1. Títol del 4t nivell o Subapartat
Text del treball

1.1.1.1.1. Títol del 5è nivell o 
Subapartat
Text del treball

RECOMANACIONS 
(basades en estil 
APA, més estils)
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Presentació formal 
Divisions del text: els títols5

• L’ús de caràcters de diferents mides i tipus contribueix també a
visualitzar l’estructura del treball.

• Cada capítol en una nova pàgina! Si el treball és a doble cara
ha de començar en pàgina senar.

RECOMANACIONS 
(basades en estil APA, més estils)

Font: Basics of APA Style Tutorial
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Presentació formal 
Paràgrafs i interlineat6

• El text s’ha d’estructurar en paràgrafs.

• Per facilitar la comprensió del teu text és millor que desenvolupis
una idea per paràgraf.

• Evita paràgrafs massa llargs i els d’una sola frase.

RECOMANACIONS 
(basades en estil APA, més estils)
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Presentació formal
Paràgrafs i interlineat6

RECOMANACIONS 
(basades en estil APA, més estils)

• Doble espai al manuscrit sencer. 

✔Doble espai entre les línies del 
text del cos i els títols, els 
encapçalaments i les citacions. 

✔Doble espai a la llista de 
referència i als títols de figura.

• Sagnat de la primera línia de cada 
paràgraf de mitja polzada (5 espais 
o 1,25 cm aproximadament).

• Alinea el text amb el marge 
esquerre.

Font: Basics of APA Style Tutorial
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Presentació formal
Tipografia7

Llista d’abreviacions 
(opcional)

Autor de la imatge: rawpixel / Font: Freepik

• En l’estil APA es recomana fer servir
un tipus de lletra serif com ara Times
New Roman per al text del teu
treball.

• I utilitzar un tipus de pal sec o sense
serifa com Arial per a les figures.

RECOMANACIONS 
(basades en estil APA, més estils)

Font: Basics of APA Style Tutorial
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Presentació formal
Tipografia7

Llista d’abreviacions 
(opcional)

Autor de la imatge: rawpixel / Font: Freepik

• El text principal acostuma a ser
d’11-12 punts de grandària.

• Els títols (capítols i subapartats), el
text principal i el de referència, han
de diferenciar-se entre ells. Per tant,
s’acostuma a variar la mida en dos
punts.

Ex. grandària del cos:
• Títols: 14 punts 
• Text general: 11-12, text 

general (cos de lectura)
• Notes i peus: 8-9

• Evita els subratllats i  les negretes.

RECOMANACIONS 
(basades en estil APA, més estils)
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Presentació escrita
Redacció
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Redacció del treball acadèmic
• A la fase de redacció del teu treball és 

on pots trobar major dificultat. Per això, 
abans de començar cal que passis per 
un període de reflexió on llegiràs i 
revisaràs tot el que has recollit i escrit 
fins al moment.

• El document final serà el resultat d’una sèrie de 
proves i esborranys on caldrà:

• T’has d’expressar amb:

✔Claredat
✔Precisió
✔Correcció

Escriure – revisar – corregir – reescriure – corregir...
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Claredat

• Utilitzaràs el llenguatge acadèmic o científic
amb un estil formal i ajustat a la disciplina.

• Fugir del to literari.

• El text ha de facilitar la lectura, clar i directe.

• Evitar les formes passives i negatives.

• Mantenir un discurs neutral i impersonal,
utilitzar sempre la mateixa persona gramatical
al llarg del text.
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Precisió

• El vocabulari ha de ser precís i variat.

• El llenguatge ha ser també concís amb l'ús del
nombre mínim de paraules per expressar una
idea.

• Una idea en cada paràgraf, evitant els
paràgrafs massa llargs i els d’una sola frase.

• La terminologia ha de ser adequada al
llenguatge d’especialitat.

Pots utilitzar bases de dades terminològiques i
els vocabularis especialitzats:

TERMCAT, UPCTERM, UAB IDIOMES

Font de la imatge: Freepik
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Correcció

Font de la imatge: Freepik

La darrera revisió sempre serà 
normativa:

• Ortografia: atenció a les normes
gramaticals.

• Puntuació: no separar MAI el subjecte
del verb amb coma.

• Sintaxis: concordança gramatical
entre subjecte i verb.

• Convencions: les majúscules i
minúscules, cursives, sigles, símbols,
abreviatures, les has d’usar
correctament i amb un criteri
coherent.

• Evitar l’ús sexista de la llengua (ex.
professors vs professorat).

• Utilitzar els gerundis adequadament.

Els correctors ortogràfics t’ajudaran.
CONSULTA
UAB IDIOMES , UB CRITERIS, 20 Recomanacions per redactar bé
Coromina, E., Casacuberta, X. i Quintana D. (2000). El treball de recerca: procés
d'elaboració, memòria escrita, exposició oral i recursos.
Vic: Eumo, cap. 4
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Exemples

Font: Coromina, E., Casacuberta, X. i Quintana D. (2000). El treball de recerca: procés d'elaboració, memòria escrita, exposició oral i recursos. Vic:
Eumo, pp.81-82
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Com publicar el teu TFG?
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Per publicar el teu TFG, la UAB disposa del DDD, Dipòsit Digital de 
Documents de la UAB . 

És el repositori que recopila, gestiona, difon i preserva la producció 
científica, docent i institucional de la UAB. 

El DDD inclou una col·lecció específica per als Treballs de Final de Grau 
(TFG), en el cas de la Facultat de Veterinària trobareu els pósters que 
s'han presentat i que l'autor ha signat una autorització.

• Signar aquesta autorització vol dir que acceptes:Publicar amb una 
llicència Creative Commons.

• Permetre la UAB fer comunicació pública sense exclusivitat (pots 
difondre el teu TFG per altres canals).

• No vulnerar cap dret de tercers.

DDD - pósters TFG CTA

DDD - pósters TFG Veterinària
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