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Curs acadèmic



Benvingut/da a aquest curs on estàs inscrit com 
alumne/a. 
 
Aquest curs d'autoformació està format per diferents 
mòduls que contenen explicacions teòriques sobre el 
tema treballat i diversos enllaços d'interès que 
complementen els continguts.
 
Et recomanem que abans de començar visualitzis 
aquesta presentació sobre el funcionament del curs.
 
Esperem que aquesta informació et sigui d'utilitat! 
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El curs Eines i recursos que t'ofereixen les biblioteques per 
realitzar el TFG ofereix una panoràmica de les principals 
eines i recursos que et poden ser d'utilitat en el procés 
d'elaboració del Treball de Fi de Grau.
 
L'objectiu és que al finalitzar el curs disposis de 
coneixements i eines suficients que et permetin seleccionar, 
avaluar i utilitzar la informació en el teu treball acadèmic.
 
Hi trobaràs recomanacions per la recerca d'informació, les 
principals fonts d'informació, eines per organitzar i citar 
les referències bibliogràfiques, consells per avaluar la 
qualitat de la informació, així com recursos per evitar el 
plagi i informació sobre la redacció i la comunicació del 
treball.

D E S C R I P C I Ó  D E L  C U R S
Presentació
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Exemples
Per il·lustrar els conceptes 
explicats

Enllaços
A informació d'interès que 
complementen els continguts

Metodologia
El curs és una formació 
d'autoaprenentatge virtual 
i la metodologia es basa en 
presentacions, exemples, i 
enllaços.
 

02

El curs consta de 8 mòduls i s'estima una 
dedicació total de 12 hores

Amb explicacions teòriques

Presentacions



Mòdul 1

Continguts

Per començar

Mòdul 2
Procés de cerca

Mòdul 3
Recursos d'informació 
temàics

Mòdul 4
Citacions i referències 
bibliogrà�ques i bibliogra�a

Mòdul 5
Gestors bibliogrà�cs : 
Mendeley i Zotero 

Mòdul 6
Drets d'autor: Respectar i 
adquirir drets

Mòdul 7
Comunicar el teu treball

Mòdul 8
Com publicar el teu TFG
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Calendari
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 3 
Octubre

 28 
Octubre

 31 
Octubre



Cristina.Andreu@uab.cat

Tutora
06

Biblioteca de Veterinària



Moltes gràcies!

Esto es un párrafo listo para contener 
creatividad, experiencias e historias geniales.
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Tria del tema De�nició del 
tema



Tria del tema: alguns consells

L'elaboració d'un treball acadèmic requereix un gran esforç i moltes hores de feina!
 
Sempre et serà més fàcil si esculls un tema amb el qual et sentis còmode.
 
Així doncs, a l'hora de triar, pensa en un tema...

Que t'interessi, que et motivi! Que et permeti 
enfocar la teva carrera 

professional

I també et pot ajudar que sigui un 
tema que compti amb prou 

bibliogra�a, per poder documentar-te 
adequadament



De�nició del tema

Una vegada hagis escollit el tema, caldrà que et plantegis una sèrie de preguntes que 
t'ajudaran a concretar-lo abans de començar a buscar informació.

COM?

QUAN?

QUÈ?

ON?

QUI?
PER
QUÈ?



De�nició del tema

1. Què vull cercar sobre aquest tema?

Pensa en el punt de vista que adoptaràs, el període de temps, 
l'abast geogrà�c, l'idioma, els tipus de documents que 
necessitaràs....

Les obres de referència (com ara enciclopèdies i diccionaris) 
t'ajudaran a contextualitzar el tema i a familiaritzar-te amb la 
terminologia pròpia del tema



De�nició del tema

2. Què és el que ja conec?

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

T'evitarà duplicar esforços innecessaris en la cerca i recuperació 
d'informació que ja tenies



De�nició del tema

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

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

Consulta el Cercador de les Biblioteques UAB o pregunta al 
bibliotecari de referència per conèixer les fonts d'informació 
més rellevants. Més informació al mòdul Procés de cerca!



Des de les Biblioteques UAB promovem l'ús de gestors 
bibliogrà�cs com Mendeley o Zotero. Més informació al 
mòdul sobre citacions bibliogrà�ques

De�nició del tema

4. Què faig amb la informació que vaig recopilant?

El nostre consell és que des del primer moment facis servir un 
gestor bibliogrà�c on emmagatzemar i classi�car totes les 
referències que vagis fent servir



De�nició del tema

5. Disposo de temps su�cient?

Considera fer servir eines com calendaris virtuals i gestors 
de tasques per ajudar-te a gestionar el temps

Massa informació, massa poca informació...

Encara ets a temps de canviar o rede�nir el tema!



Recorda que en aquest curs et 
donem recomanacions
 
Cal que segueixis sempre les 
indicacions del teu tutor/a



Moltes gràcies!

Esto es un párrafo listo para contener 
creatividad, experiencias e historias geniales.
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La necessitat 
d'informació

L'estratègia de cerca On buscar?



La necessitat d'informació

Un cop tens clar el tema i l'enfocament que vols 
aconseguir, cal donar-li forma a la teva necessitat 
d'informació:
 
Prova d'expressar la matèria o tema en una o 
més frases de forma concisa.
 
Deixarà de ser una una idea abstracta perquè 
l'hauràs pensat i de�nit i sabràs què és el que 
vols buscar. 
 
La plani�cació de com i on fer la cerca vindrà 
donada per l'estratègia de cerca.

Tema ben de�nit

Necessitat 
d'informació concisa

Estratègia de cerca



Posa per escrit la teva necessitat 
d'informació

Expressa la matèria o tema en una o més frases de forma 
concisa.
 
Pots provar d'organitzar la idea fen-te preguntes sobre la teva 
necessitat. Es tracta d'identi�car els conceptes claus. 
 
Inclou a la frase tots els aspectes que delimitaran els resultats 
que vols obtenir:

Criteris:
Geogrà�cs
Cronològics
De gènere
Edat
...

Resultats:
Factuals: dada concreta
Revisió d'un tema: trobar el que ja s’ha 
escrit sobre aquesta matèria de forma 
exhaustiva o selectiva



L'estratègia de cerca

<<Conjunt de decisions que cal prendre abans de començar una 
cerca d’informació a internet per tal de delimitar al màxim possible 
els resultats que se n’obtenen.
 
Consisteix, bàsicament, a decidir quina eina de cerca és la més 
apropiada per a cada cas i a triar la cadena de caràcters més 
adequada per a començar-la.>> Eciclopèdia. cat 

Perquè és important?

Una bona estratègia de cerca et permetrà obtenir els resultats més rellevants per a satisfer la teva 
necessitat d'informació. Estalviaràs temps i evitaràs problemes com el silenci o el sorroll 
documental.

Silenci documental

 
Manca de resultats de cerca. Habitual 
en cerques massa especí�ques.

Soroll documental

 
Excés de resultats de cerca. Habitual en 
cerques massa genèriques.



De�neix l'estratègia de cerca

Tipologia documental

Període temporal Cobertura geogrà�ca 

Llengua

Estableix el nivell i la cobertura 

de la cerca
Decideix on buscar

Fonts primàries

Fonts secundàries

Fonts generals

Fonts especialitzades

És important que coneguis les fonts 
d'informació adequades per localitzar 
llibres, articles i altra tipus de 
bibliogra�a acadèmica.

* Més informació en lʼapartat de Fonts dʼInformació

Construeix la cerca

En funció de la font i del nivell de cobertura tradueix la 
teva necessitat a llenguatge màquina en l'equació de 
cerca.



On buscar?

És important que coneguis les fonts d'informació adequades per localitzar llibres, articles i 
altra tipus de bibliogra�a acadèmica:

FONTS BÀSIQUES FONTS ESPECIALITZADES

REBIUN: Catálogo Colectivo de la Red de Bibliotecas Universitarias 

Bases de dades

Catàleg Col.lectiu de les Universitats de Catalunya (CCUC)

El Cercador de les Biblioteques de la UAB

Guies Temàtiques

Més informació en l’apartat de Fonts d’Informació

https://rebiun.baratz.es/rebiun/
https://www-uab-cat.are.uab.cat/web/els-nostres-fons/bases-de-dades-i-altres-recursos-electronics-1345746021506.html
https://ccuc.csuc.cat/discovery/search?vid=34CSUC_NETWORK:CSUC_CCUC_UNION
https://bibcercador.uab.cat/
https://www.uab.cat/web/estudia-i-investiga/guies-tematiques-1345708785661.html


Moltes gràcies!

Esto es un párrafo listo para contener 
creatividad, experiencias e historias geniales.

https://twitter.com/bibliotequesUAB
https://www.instagram.com/biblioteques_uab/
https://www.youtube.com/c/BibliotequesUAB_videos
https://www.bib.uab.cat/pregunta/pregunta.php
https://www.uab.cat/biblioteques/
https://api.whatsapp.com/send?phone=34619681146
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Les paraules
clau

Els operadors 
booleans

Altres operadors

Els �ltres Anàlisi de 
resultats

Rede�nir 
la cerca



Les paraules clau

L'èxit de la cerca estarà determinat per 
l'adequada selecció dels termes que utilitzes en 
l'eqüació de cerca. Els termes de cerca o 
paraules clau s'utilitzen per buscar informació al 
cercador, base de dades, etc. 

Utilitza termes signi�catius, que representen conceptes rellevants.

Oblida't de preposicions, conjuncions, articles, pronoms, adjectius o adverbis.

Busca sinònims i termes relacionats.

Fes servir equivalències en anglès i en altres llengües rellevants.

POSA'T A PROVA



 Ajudes la Bruna a triar les paraules clau d'aquest exemple?

Com afecta, actualment, la contaminació de l’aire causada pel trànsit als 

adolescents. 

Com afecta, actualment, la contaminació de l’aire causada pel trànsit als 

adolescents. 

Aquestes seran les paraules clau, excepte

actualment, però tindrem present que la

informació que volem és actual i, per tant,

posarem un �ltre cronològic.



Sinònims

Ara cal que pensis formes 
alternatives d’aquestes paraules 
clau: sinònims i paraules 
equivalents en altres llengües, 
paraules més especí�ques o 
més generals, per utilitzar-les a 
l’hora de buscar:

Contaminació de l'aire

Contaminació ambiental

1er concepte:

Pol·lució / Polución / Pollution

Contaminació atmosfèrica

2n concepte:

Trànsit

Joves / Jóvenes / Childhood

Nois/ Niños / Child or Infant

3er concepte:

Adolescents

Cotxes / Circulació / Vehicles

Coches / Circulación / Vehículos

Car / Circulación / Vehículos

Has de tenir en compte els 
singular i els plurals o 
els acrònims (ONU enlloc 
d'Organització Mundial de la 
Salut) ja que podrien donar 
resultats diferents



Els operadors booleans

Els operadors booleans utilitzen la lògica booleana i serveixen per fer cerques d’informació.

Permeten combinar els termes de cerca per re�nar i recuperar exactament tot allò que 
necessitis. 

Realitzen les operacions de suma, resta i exclussió entre els diferents termes d'una equació de 
cerca. 

 
N'hi han 3 tipus d'operadors booleans: 

AND OR NOT



Atenció!!!

Les següents pàgines contenen elements interactius.
 Pressiona tot el que faci moviment.

+ CERQUESResultat



Els operadors booleans

Recupera aquells documents que contenen tots els termes 

AND

grà�cament seria ...

La intersecció entre els termes 
'indústria' i 'tèxtil', dona un 3er 
conjunt format  pels 
documents que contenen 
SEMPRE els dos termes 
"indústria tèxtil'. Si no els 
trobes a primera vista, entra en 
el registre i visualitza tots els 
camps:

Indústria Tèxtil

R
e

s
u

lt
a

t

+ CERCA AND

https://bibcercador.uab.cat/discovery/search?query=any,contains,industria%20AND%20textil&tab=Everything&search_scope=MyInst_and_CI&vid=34CSUC_UAB:VU1&offset=0


Els operadors booleans

Recupera els documents que contenen qualsevol dels termes
sense necessitat d'aparèixer junts en el mateix document

OR 

grà�cament seria ...

Indústria Tèxtil

R
e

s
u

lt
a

t

La cerca recupera tant articles 
que continguin la paraula tèxtil 
com indústria, però NO 
necessàriament els que parlin 
d'indústria tèxtil, ja que 
recupera els termes per 
separat. S'utilitza pels sinònims 
o per incloure termes en 
diferents idiomes.

+CERCA OR

https://bibcercador.uab.cat/discovery/search?query=any,contains,industria%20OR%20textil&tab=Everything&search_scope=MyInst_and_CI&vid=34CSUC_UAB:VU1&offset=50


Els operadors booleans

Recupera els documents que contenen un terme, però exclou tots els 
que contenen l’altre

NOT 

grà�cament seria ...

MOLT IMPORTANT!

Si vols excloure més d'un terme, 
han d'anar entre parèntesi i 
precedit pel booleà NOT.

Indústria Tèxtil

+ CERCA NOT

https://bibcercador.uab.cat/discovery/search?query=any,contains,TEXTIL%20NOT%20(INDUSTRIA)&tab=Everything&search_scope=MyInst_and_CI&vid=34CSUC_UAB:VU1&offset=0
https://bibcercador.uab.cat/discovery/search?query=any,contains,TEXTIL%20NOT%20(INDUSTRIA)&tab=Everything&search_scope=MyInst_and_CI&vid=34CSUC_UAB:VU1&offset=0


Concepte 2Concepte 1

Contaminació ambiental Adolescents

Concepte 3

Trànsit

Per recuperar documents amb TOTS els termes, clica sobre 
l'operador booleà faries servir

AND  OR NOT



SEGÜENT

Resposta
correcta!



REPETEIX

Resposta
Incorrecta!



Contaminació atmosfèrica Pol·lució

I ara... per tenir major nombre de resultats, quin booleà 
utilitzaries per combinar aquests sinònims?

Contaminació de l'aire

AND  OR NOT



SEGÜENT

Resposta
correcta!



REPETEIX

Resposta
Incorrecta!



Contaminació de l'aire

Pol·lució

Pel que fa al nostre tema: 
Com afecta, actualment, la contaminació de l’aire causada pel 
trànsit als adolescents, la cerca quedaria ...

Contaminació atmosfèrica AND

OR

OR

Adolescents

Joves

OR

Trànsit

Circulació

Cotxes

OR

OR

AND

Els sinònims es combinen amb l'OR i entre PARÈNTESI!
Busca sinònims a LEMAC i/o diccionaris de sinònims.

https://dades.bnc.cat/autoritats/lemac/#/quees


Altres operadors: truncament

Es tracta de signes que permeten cercar per l’arrel de la 
paraula o substituir-ne lletres. Ens permet recuperar 
documents que contenen el terme tal com l’hem escrit, 
combinant-lo, amb les possibles variacions de les seves 
terminacions. 

Els signes més comuns per truncar un 
terme són: * ! ? $ #Exemple de cerca ...

truncamenttruncament

https://www.youtube.com/watch?v=foL1Eykl2l4


Operadors de proximitat

Aquests operadors permeten especi�car la proximitat dels 
termes de cerca. S'utilitzen quan  volem que aquests 
termes apareguin junts o separats per un determinat 
nombre de paraules.  
Els més comuns son ...

NEARADJ WITH



Cerca per frase

Recupera la frase o paraules exactes que es troben entre 
cometes. És una manera d'acotar els resultats de cerca. Si 
per exemple cerquem per "Historia de Chicago” 
recuperarem els registres amb els dos termes junts i 
seguits.

Exemple sense cometes ...

Només surten 3 resultats, acota 
la cerca

 

Sense cometes surten molts 
resultats. En canvi, amb 

cometes ... 
 



Per camps: (p.e., efectua la cerca només en 
el camp d’autor)
 

Delimita per la llengua dels documents
 

Per àmbit geogrà�c
 

Per format de document: article, llibre, etc
 

Utilitza 
els �ltres

Massa resultats,
què faig? 



Analitza els els resultats obtingutsAnalitza 



Anàlisi de resultats

He estat 

Exhaustivitat

He sigut 
exhaustiva? 

He fet una cerca 
pertinent?

Els resultats s’ajusten 
a les meves 
necessitats 
d’informació? Seran 
útils?

Estic segura que he 
recuperat TOT  sobre le 
meu tema?
 

Si no és així 
hauríes de 
reformular la 
cerca



Reformular la cerca

Afegeix més conceptes rellevants i combina'ls amb AND.

Elimina truncaments.

Utilitza descriptors.

Busca en camps més especí�cs (per exemple, el títol o les paraules 
clau).

Molts resultats

Utilitza truncaments.

Pocs resultats

Elimina els conceptes menys rellevants i mantingues només els més 

importants
Afegeix sinònims i combina'ls amb l'operador "OR".

Amplia la cerca a camps més generals (p.e.: resum) o a tots els camps.



Esto es un párrafo listo para contener 
creatividad, experiencias e historias geniales.

Dissenya estratègies de recerca adequades, utilitzant diferents tipus 
d'operadors i elements o símbols, que t’ajudaran a crear relacions 
entre les paraules o conceptes de cerca. 
 
Utilitza paraules en anglès, ja que la majoria de la informació 
acadèmica i cientí�ca que contenen les bases de dades es troba en 
aquest idioma. 
 
Utilitza parèntesi quan facis servir l'operador OR juntament amb altres 
operadors. 
 
Revisa la secció d'ajuda de les bases de dades per saber com utilitzar 
els operadors i símbols. 
Utilitza l'opció de cerca avançada en les bases de dades per efectuar la 
teva estratègia de cerca. 
 



Dissenya equacions de cerca agrupant 

conceptes i operadors entre parèntesis. 

Uns equació de cerca pot arribar a ser 

molt elaborada. 

 

Prova a fer una primera cerca 

d'aproximació i simpli�ca més o menys 

en funció dels resultats.

 

Ex: (((education AND mathematics) AND 

("culture heritage")) NOT (interview OR 

"case studies")))

Si la base de dades disposa d'un 

llenguatge controlat (llistat de matèries, 

thesaurus) utilitza aquests 

encapaçalaments i descriptors per 

obtenir resultats més pertinents.

Quan cerquis per paraula clau, recorda 

buscar en anglès donat que és la llengua més 

habitual en literatura cientí�ca.

Consulta l'Ajuda de les bases de dades per saber 

com utilitzar els operadors i símbols. 

Recorda utilitzar la cerca avançada.

Recomanacions

Abc



Moltes gràcies!

Esto es un párrafo listo para contener 
creatividad, experiencias e historias geniales.

https://twitter.com/bibliotequesUAB
https://www.instagram.com/biblioteques_uab/
https://www.youtube.com/c/BibliotequesUAB_videos
https://www.bib.uab.cat/pregunta/pregunta.php
https://www.uab.cat/biblioteques/
https://api.whatsapp.com/send?phone=34619681146
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El recurs acadèmic Test IDEARE



Un cop heu fet la cerca cal cal triar la 

informació entre els resultats obtinguts.

 

Heu d'avaluar i ser crítics amb les fonts 

consultades. Us ajudarà a decidir si els 

recursos d’informació utilitzats són 

adequats i els resultats obtinguts 

pertinents per al vostre treball, o �ns i tot, 

si cal reformular la cerca.

 

 

Font de les imatges centrals: Freepik

Cerca

Resultats

Avaluació dels 

resultats de cerca

El recurs acadèmic



Què és un recurs acadèmic?

Recurs acadèmic vol dir que ha estat escrit per experts 
quali�cats i que incorpora referències d’altres recerques.
Al teu treball acadèmic es recomana que utilitzis informació 
acadèmica per recolzar els teus arguments.
Per valorar quina informació té més valor acadèmic et 
recomanem que passis el test IDEARE.
 

Font de les imatges centrals: Freepik



Test IDEARE



Exemple d'una obra acadèmica EXCEL·LENT

Test IDEARE

Intenció: l’article té un objectiu concret.
 
Destinataris: acadèmics i investigadors.
 
Evidència: els autors citen evidències i referències 
bibliogrà�ques. 
 
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.
 

Material extret de la UVic Biblioteca.



Exemple d'una obra acadèmica BONA

Test IDEARE

Intenció: pretén oferir una reconstrucció de la contabilitat nacional durant 
més d’un segle i mig, entre 1850 i 2015, i la síntesi dels seus resultats.
 
Destinataris: estudiants universitaris i investigadors.
 
Evidència: els autors citen evidències i referències bibliogrà�ques. 
 
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.
 

Material extret de la UVic Biblioteca.



Exemple d'una obra acadèmica REGULAR

Test IDEARE

Material extret de la UVic Biblioteca.



Exemple d'una  obra NO acadèmica

Test IDEARE

Material extret de la UVic Biblioteca.



A més ...

Per tal de valorar el nivell acadèmic dels recursos recuperats a la cerca, et presentem diverses 

fonts que et poder ser útils:

Avaluació de la informació (Universitat Politècnica de Catalunya. Bibliotècnia)

Tria la informació �able: els recursos acadèmics (Universitat de Vic. Biblioteca) 

Cómo evaluar fuentes de información (Universidad de Málaga. Biblioteca 
Universitaria) (ESP) 

Critical Evaluation of Resources (University of California, Berkeley. Library) 

(ENG)

https://bibliotecnica.upc.edu/formacio/informat/avaluacio-informacio
https://www.slideshare.net/BibliotecaUVic/tria-la-informaci-fiable-els-recursos-acadmics
https://www.uma.es/ficha.php?id=78348
https://guides.lib.berkeley.edu/evaluating-resources
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Curs acadèmic



Fonts 
d'informació

Com cerquem
informació

El Cercador



Què és una font d'informació?

Són objectes o subjectes que generen, 
contenen, subministren
o transfereixen informació. 

Font de les imatges centrals: Freepik



Tipus de 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

Primàries 

Donen accés directe a la 
informació. Exemples: llibres, 
revistes, diccionaris, 
enciclopèdies, etc.
 



Com cerquem informació?

Als articles Als catàlegs o cercadors web

Als llibres, manuals o guies

Per 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: títol, 
autor, paraules clau, matèria, etc. La 
majoria de fonts d’informació tenen 
disponibles dues opcions: cerca bàsica i 
cerca avançada.
 

Utilitzem el resum, la 
bibliogra�a, les paraules 
clau per 'navegar' per 
l'article.

Utilitzem els sumaris i /o 
índexs per anar a informació 
concreta.



El Cercador de la UAB

Eina que permet cercar en tots els recursos de les Biblioteques de la UAB. 
La cerca es realitza de manera simultània a: 

El catàleg de las biblioteques de la UAB.

La biblioteca digital de la UAB (recursos electrònics subscrits per les biblioteques 
de la UAB).

Els dipòsits digitals DDD i Traces.

Re�nar els resultats segons diversos criteris.

Accedir al text complet (si està disponible).

Gestionar les reserves, renovacions i préstecs de documents a través de “El meu 
compte”.

Guardar llistes de documents, enviar i/o exportar referències bibliogrà�ques en 
diferents formats. 

I moltes més coses: navegar entre matèries, consultar l'històric de cerques, demanar 
préstec interbibliotecari, EXPLORA'L!!

 



El Cercador

Accedeix des de: www.uab.cat/biblioteques



Cerca bàsica

En general, ens permet realitza la cerca de forma simultània en diferents camps 
del registre però des d'una caixa única de cerca

Autor, títol, matèria ... groupe texte



Cerca avançada

La cerca avançada, permet delimitar el camp o camps en els que volem buscar i 
combinar-los entre sí.
 



Cerca avançada

La cerca avançada ens permet combinar diversos 
camps de cerca, entre sí. Amb aquest tipus de cerca 

obtenim resultats més precisos.
 

Aquesta cerca utilitza operadors booleans per combinar 
els camps de cerca

Es pot delimitar 
la cerca aplicant 
aquests �ltres



Massa resultats?

Aplica �ltres per acotar-los



Localització de documents

Document Físic

Versió digital



Filtra per biblioteca
Identi�ca't per reservar-lo i recollir-lo a la 

teva biblioteca

Localització de documents



Espai Personal: El meu compte

El meu compteEl meu compte

https://www.youtube.com/watch?v=99TRuOqZ76k


Localització d'articles
Navega per les revistes si 
coneixes el títol o ISSN

També estan agrupades per 
matèries concretes



Catàleg Col·lectiu de les Universitats Catalanes

Si no trobes un document en el Cercador, 
prova en el CCUC 



Bibliogra�a de curs

Localitza els documents de les teves assignatures



Moltes gràcies!

Esto es un párrafo listo para contener 
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La Cerca a Internet La Cerca a Internet   
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Premsa
digital

Cercar a 
Internet



Cercar a Internet

Cal tenir en compte que a Internet es pot trobat informació poc �able i
poc rigorosa i cal fer una lectura crítica de la informació trobada.
 

Cercadors 

Són eines que permeten la cerca per paraula clau i dona com a 
resultat 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.
 

Guies temàtiques
Les guies temàtiques o portals temàtics trobareu 
recursos d'informació seleccionats i organitzats 
per matèries d'estudi, docència i recerca. 



Cercadors a Internet

 
És el cercador de Google enfocat al món acadèmic i de la investigació. Trobaràs 
articles de revistes cientí�ques, treballs de recerca, informes, tesis, llibres ...
Bon punt de partida que proporciona  una visió general de la teva cerca. 
 

oogle Acadèmic

Vista prèvia de milions de llibres 
publicats arreu del món.
 

Google        Llibres



Library accessLibrary access

Biblioteca Digital des d'Internet 

Podeu accedir a la Biblioteca Digital, recursos subscrits per les 
biblioteques de la UAB, a través del cercador o navegar per 
internet amb l'extensió Library Access.

https://www.youtube.com/watch?v=GseR8CmSLEg


Premsa Digital 

bouton skip

bulle X

accélération

Premsa Digital a la UAB

El Quiosc

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 dʼutilitat (directoris de mitjans, 

cercadors de notícies, etc.)

https://www.bib.uab.cat/premsa/index.php
https://www.bib.uab.cat/premsa/index.php
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RecursosRecursos  

d'informaciód'informació  

temàticstemàtics



 Què són les bases 
de dades?

Sumari

 Bases de dades 
multidisciplinars  

 Ciència i 
tecnologia dels 

aliments
 Veterinària



Bases de dades 

Les bases de dades són una de les principals fonts d’informació per trobar 
literatura cientí�ca de qualitat.  

Poden ser multidisciplinars o temàtiques. 

Proporcionen referències bibliogrà�ques 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.  

 

I permeten saber què s’ha publicat sobre un tema i estar al dia. 

Què són?



On les puc trobar? 

Trobaràs un llistat alfabètic o pots 
cercar-les per tema

Per títol al Cercador o a través de 
l'enllaç directe que tens sota la 
línia de cerca

https://www.uab.cat/biblioteques


On les puc trobar? 

També trobaràs les bases de dades en 
l'apartat Guies Temàtiques / Ciències 
de la Salut



Què puc fer?

Guardar la 
cerca i crear 

alertes 

Pots guardar la cerca i 
rebre alertes de nous 

resultats 

Descarregar 
els articles 

Exportar 
registres 

A gestors bibliogrà�cs com 
Mendeley i Zotero, de 

manera automàtica i en 
diversos formats 

De recursos subscrits a la 
UAB o d'accés obert 



WOS  

Web Of Science 

Bases de dades 
multidisciplinars

Portal dʼàmbit principalment anglosaxó, que inclou informació bibliomètrica dʼalta 
qualitat.
Accés a text complet (recursos subscrits UAB o dʼaccés obert)
Tipus de documents: articles de revista, conferències, llibres, capítols de llibres, etc.
 
Permet fer cerques temàtiques i per obra i/o autor citats, consultar indicadors 
bibliomètrics (nombre de citacions, índex H, factor dʼimpacte de les revistes, etc.)  
 
Dona accés, entre dʼaltres, 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   
 
 

https://e-aules.uab.cat/2020-21/mod/page/view.php?id=3662
https://ddd.uab.cat/record/63639


Scopus 
Bases de dades 

multidisciplinars

Produïda per Elsevier 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 dʼaccés obert).
 
Tipus de documents: referències de revistes, publicacions comercials, llibres, 
recursos web, patents i perfils dʼautor.
  
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 dʼalertes bibliogràfiques, consulta de factor 
dʼimpacte, índex H, etc.   
 
 
 

https://e-aules.uab.cat/2020-21/mod/page/view.php?id=3662
https://ddd.uab.cat/record/63639


PubMed 
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 dʼaccés obert).
 
Temàtica: ciències de la salut.
 
Cobertura cronològica: des del 1950 i sʼactualitza diàriament. 
 
 

https://e-aules.uab.cat/2020-21/mod/page/view.php?id=3662
https://ddd.uab.cat/record/63639


ProQuest 
Bases de dades 

multidisciplinars

Inclou bases de dades com: Natural Science CollectionHealth & Medical Collection.
 
Accés a text complet (recursos subscrits UAB o dʼaccés obert).
 
Tipus de documents: articles de revistes especialitzades, tesis, informes de mercat, 
working papers, conferències, vídeos, estudis de casos, etc.
 
 
 

https://e-aules.uab.cat/2020-21/mod/page/view.php?id=3662
https://ddd.uab.cat/record/63639


Dialnet 
Bases de dades 

multidisciplinars

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.
 
Ofereix un servei dʼalertes bibliogràfiques i accés al text complet dʼalguns documents. 
 
 

https://e-aules.uab.cat/2020-21/mod/page/view.php?id=3662
https://ddd.uab.cat/record/63639


FSTA (Food Science and Technology 
Abstracts) 

Bases de dades 

CTA

Base de dades líder mundial d'informació sobre ciència d'aliments, tecnologia 
d'aliments i nutrició.
Tracta tots els 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.
 
Inclou material de més de 4600 publicacions en fins a 40 idiomes. Sempre que sigui 
possible, els resums de FSTA inclouen informació addicional de rellevància 
alimentària de l'article original. Cada registre inclou dades bibliogràfiques 
completes. FSTA està completament indexada amb 10,246 paraules clau preses del 
tesaurus de FSTA.
 
Guia de consulta https://ddd.uab.cat/record/63639 

https://e-aules.uab.cat/2020-21/mod/page/view.php?id=3662
https://ddd.uab.cat/record/63639


VetMed Resource 

 

Bases de dades 
VETERINÀRIA

Base de dades que inclou més de 107.000 documents a text complet i més de 2,4 
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, comportament , 
etc.  
 
Tipus de documents: articles de revista, contribucions a congressos, butlletins, etc.
Cobertura cronològica: des del 1972 i sʼactualitza setmanalment 
 
També dona 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). 

https://e-aules.uab.cat/2020-21/mod/page/view.php?id=3662
https://ddd.uab.cat/record/63639


AHPC - The Animal Health and Production 
Compendum 

Bases de dades 
VETERINÀRIA

Elaborada per CABI, és una base de dades que conté més de 135.000 referències, 
imatges i fitxes informatives (datasheets) sobre més de 300 malalties, patògens, 
paràsits i races de 150 països.   
 
Temàtica: enciclopèdia sobre salut i producció de porcs, aus i remugants, també 
inclou seguretat alimentària.  
 
Cobertura cronològica: des del 1972, i sʼactualitza setmanalment. 
 
El contingut inclou les dades més recents de distribució geogràfica de lʼOrganització 
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 lʼEncyclopaedia of Farm Animal Nutrition (CABI). 
 

https://e-aules.uab.cat/2020-21/mod/page/view.php?id=3662
https://ddd.uab.cat/record/63639
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Què és citar? Què cal citar? Per què citar? Com citar?



Què és citar?

Reproduir o 
esmentar 

idees, dades 
i/o paraules 
d'un altre...

i indicar 
quina és la 

seva 
procedència

Font de les imatges centrals: Freepik



Què cal citar?

Has de citar...

Qualsevol idea, teoria, dada, 
argument, frase, imatge, 
grà�c, etc. que NO sigui 
d'elaboració pròpia.

No cal citar...

Les teves pròpies idees, 
teories o conclusions.
 
Qualsevol informació que 
pertanyi al coneixement 
general.



Per què citar?

Reconeixes el treball dels 
autors originals. 

Qui llegeix el teu treball pot 
localitzar les fonts citades 
(llibres, articles, webs...) i 
ampliar informació.

Demostres que t'has documentat.

Evites el plagi.
Guanyes credibilitat i 
manifestes rigor en el teu 
treball.

Reforces els teus argumens 
amb informació procedent 
de fonts �ables.



Com citar?

Per citar 
correctament, el 
teu treball haurà 
de tenir...

CITACIÓ

REFERÈNCIA

BIBLIOGRAFIA

Vincle entre el text 
del treball i les 
idees, teories, 
fragments, etc. 
extretes d'una font 
aliena.
 
Anotació breu 
introduïda al text 
del treball que 
remet a una 
referència 
bibliogrà�ca.

És la llista de totes 
les fonts que s'han 
citat o consultat per 
fer el treball.
 
Sol ser un llistat 
ordenat 
alfabèticament, 
cronològicament o 
agrupat per matèries.
 
Acostuma a situar-se 
al �nal del text del 
treball. 

Informació 
bibliogrà�ca que 
permet identi�car 
el document citat.



Citació

CITACIÓ

Font:Adamecz-Völgyi, A., Henderson, M., i Shure, N. (2020). Is ‘�rst in family’ a good indicator for widening university participation? Economics of Education Review, 78(July). https://doi.org/10.1016/j.econedurev.2020.102038

Exemple de



Referències bibliogrà�ques

REFERÈNCIA

Font:Adamecz-Völgyi, A., Henderson, M., i Shure, N. (2020). Is ‘�rst in family’ a good indicator for widening university participation? Economics of Education Review, 78(July). https://doi.org/10.1016/j.econedurev.2020.102038

Exemple de



Bibliogra�a o llista de 
referències

BIBLIOGRAFIA

Font:Adamecz-Völgyi, A., Henderson, M., i Shure, N. (2020). Is ‘�rst in family’ a good indicator for widening university participation? Economics of Education Review, 78(July). https://doi.org/10.1016/j.econedurev.2020.102038

Exemple de



Com citar?

Font:Adamecz-Völgyi, A., Henderson, M., i Shure, N. (2020). Is ‘�rst in family’ a good indicator for widening university 
participation? Economics of Education Review, 78(July). https://doi.org/10.1016/j.econedurev.2020.102038

Citació

Referència
bibliogrà�ca

Llistat de referències o bibliogra�a
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Estils de citació Quin estil triar? Què indica un 
estil de citació?



Estils de citació

Què són?
Són normes que 
especi�quen com has 
d'elaborar les citacions i 
referències a un treball 
acadèmic.  

Per a què?
Indiquen les dades de la 
font que s'han d'incloure a 
cada cita i referència, el 
seu ordre dins d'ells i el 
seu format.

Per què?
Serveixen per presentar les 
cites i referències de 
manera coherent i 
uniforme al llarg d'un 
treball



Quin estil triar?

STEP 1
Duis autem vel 
eum iriure dolor in 
hendrerit in 

+info

Has de triar un 
estil i ser �del a 
aquest al llarg 
de tot el teu 
treball.

Hi ha molts 
estils de citació i 
de fer una 
referència 
bibliogrà�ca.  

Abans de començar 
a redactar les 
citacions i les 
referències has de 
tenir clar quin estil 
de citació seguiràs. 

Consulta al teu 
tutor/a si has de 
seguir un estil 
determinat.

Triaràs un estil o un 
altre en funció de la 
teva àrea d'estudi i del 
destí del teu treball amb 
lʼassessorament del 
tutor/a del teu treball.

En aquest curs tots els exemples 
estan basats en l'estil CSE (Council 
of Science Editors - Author/Date).
 
Guia per citar amb CSE: 
https://ddd.uab.cat/record/119202
 
Guies d’altres estils a:
Citacions i bibliogra�a > Estils de 
citació

https://ddd.uab.cat/record/119202
https://www.uab.cat/web/estudia-i-investiga/com-citar-i-elaborar-la-bibliografia-1345708785665.html
https://ddd.uab.cat/record/119202


Què indica un estil de citació?
Cada estil acostuma a determinar

Com has de CITAR dins el text les fonts que has emprat 
per redactar el teu treball.

Com has de fer constar la llista de referències a la 
BIBLIOGRAFIA �nal del teu treball. 

Com has de construir les REFERÈNCIES completes de 
cadascun dels documents que has citat. REFERÈNCIA

BIBLIOGRAFIA

CITACIÓ
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Tipus de citació Format de les 
citacions

Les citacions dins 
el text



Tipus de citació

Citació no textual o indirecta

Citació textual o directa 

Reprodueix les idees o conceptes de 
l'original, però reelaborant el seu 
contingut.
 
Resumeixes el contingut i l'expresses amb 
les teves pròpies paraules. També es 
coneix com parafrasejar. 

Pots utilitzar informació d’una altra obra al teu treball tot citant-la. Hi ha dues 
maneres de citar:
 

Reprodueix les paraules exactes de l'obra.
 
 

Tí aquí

40 paraules
MENYS

40 paraules
MÉS DE Paràgraf a part 

amb sagnia i 
sense cometes

Entre  cometes



Tipus de cita

Cita no textual o indirecta

Exemple

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 

https://doi.org/10.1108/S1571-502720170000030001�


Tipus de cita

Cita textual o directa 

Exemples

Font: Sengul, M., Almeida Costa, A. i Gimeno, J. (2018). The Allocation of Capital within Firms. Academy of Management Annals, 13(1), 43-83. https://doi.org/10.5465/annals.2017.0009

https://doi.org/10.5465/annals.2017.0009


Tipus de citació

Cita textual o directa 

Exemples

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 

https://doi.org/10.1108/S1571-502720170000030001�


Format de les citacions

Com atribuïm la idea al seu autor?

 A l'estil de citació CSE, les citacions es presenten com una 
nota entre parèntesi dins el text.

 

Postlewaite (1998) provides 
an insightful discussion about 
incorporating concerns for 
relative ranking into 
economic models. 
 
 

Behavioral agency models 
assume managers react to 
incentives in ways that re�ect 
loss aversion and other elements 
of prospect theory (Wiseman & 
Gomez-Mejia, 1998).

SI EL NOM DE L'AUTOR 

FORMA PART DEL TEXT 

DEL TEU TREBALL

 

01

SI EL NOM DE L'AUTOR NO 

FORMA PART DEL TEXT DEL 

TEU TREBALL

 

02

Autor de la imatge: Macrovector / Font: Freepik



Format de les citacions

SI EL NOM DE L'AUTOR NO 

FORMA PART DEL TEXT DEL 

TEU TREBALL

 

(Garrido, 1998)

Parèntesi Parèntesi

Cognom de l'autor Any de publicació

Coma



Les citacions dins del text

EXEMPLE

 

Font: Javed, T., Yang, J., Gilal, W. G., i Gilal, N. G. (2020). The sustainability claims' impact on the consumer's green perception and behavioral intention: A case 
study of H&M. Advances in Management and Applied Economics, 10(2), 1-22.



Font: lückler, J., Herrigel, G., i Handke, M. (Eds.). (2020). Knowledge for Governance (Vol. 15). Springer International Publishing. https://doi.org/10.1007/978-3-030-47150-7

Les citacions dins del text

EXEMPLE

 

. . .

. . .
. . .

Si ometem 
alguna part del 
text que citem

Aquesta omissió s’assenyala amb:
 
 

També pots utilitzar el caràcter d’el·lipsi creat 
pel teu processador de textos quan escrius 3 
punts seguits … Has de posar un espai abans i 
després dels punts.

3 punts  . . . (separats per espais entre sí)
 

 [espai].[espai].[espai].[espai]



Les citacions dins del text

A la citació es poden afegir 
altres dades com la pàgina

Més dʼuna referència a la 
mateixa citació

Obligatori en citacions literals i es separa mitjançant comes

Zott and Amit (2010, p. 220) focus on the activities 
involved in business models in-the-making.

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

Si citem més d’una referència s’hi inclouen totes al 
mateix parèntesi. Es separen amb punt i coma.

By focusing on value instead of other classical 
concepts such as product-market decisions or pro�ts, 
the business model literature divides the unit of 
analysis along three dimensions (Foss & Saebi, 2014; 
Zott et al., 2011).

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

https://doi.org/10.1108/S1571-502720170000030001


Les citacions dins del text

Diverses citacions del 
mateix autor

Diverses citacions del 
mateix autor del mateix 
any

Es separen mitjançant comes. En ordre cronològic.

Cecchetti and Kharroubi (2012, 2015) show, 
theoretically as well as empirically, that �nancial 
sector growth disproportionally bene�ts sectors with 
low productivity and high collateral, thereby 
reducing total factor productivity growth in the 
economy.

Font: Shy, O., i Stenbacka, R. (2018). Bank competition, real investments, and welfare. Journal of 
Economics/ Zeitschrift Fur Nationalokonomie, 127(1), 73–90. https://doi.org/10.1007/s00712-018-
0634-0

S’afegeix a l’any una lletra en minúscula.

Teece (2014a) argues that incumbent �rms su�er 
from myopia about their established business 
models . . .  Given the velocity of industry change, it 
may be necessary to incorporate a dynamic 
capabilities perspective in future research (Teece, 
2007, 2014a, 2014b).

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



Les citacions dins del text

Obres d’autor desconegut

Obres sense data de 
publicació

El títol es posa en cursiva (llibres, revistes, informes) o 
entre cometes (article, capítols o pàgina web) amb l’any.

Llibre sense autor: (Interpersonal Skills, 2019)

Article de revista sense autor: (“Understanding 
Sensory Memory”, 2018)

S’indica amb les sigles s.d. (sine data), n.d. (no date) o s.f. 
(sin fecha).

Alguns autors (González Rodríguez, s.d.) han 
comentat que la inversió en els mercats europeus…

Obres anònimes
(identificades com a autor 
Anònim)

Quan l’autor d’una obra s’especi�ca obertament com 
a “Anònim”, la paraula “Anònim” ocuparà el lloc de 
l’autor a la citació.

(Anònim, 2017)



Les citacions dins del text

Citacions que contenen 
cites d’altres obres

Quan citis material que contingui altres citacions 
incrustades, cal incloure les citacions dins de la teva cita. 
No afegeixis aquestes obres a la llista de referència a 
menys que les citis com a fonts primàries en altres llocs 
del teu treball. 

Recorda que al llistat de referències �nal només has 
d'indicar les fonts que has emprat per fer el teu treball.

Actors “are encouraged to become immersed in a 
character’s life (Stanislavski, 1936/1948, 1950), an 
activity that calls for absorption” (Panero et al., 2016, 
p. 234)

Per exemple, en aquesta cita, Panero et al. (2016) 
apareixerà a la llista de referències, però no la citació 
de Stanislavski.



Les citacions dins del text

Citacions que contenen 
cites d’altres obres

Nota. De “Figure 8.7. Example of Citations Omitted at the End of a Quotation”, per American Psychological Association, 2020, Publication Manual of the American Psychological Association 
(7th ed.), p. 276. Copyright 2020 per the American Psychological Association.

En el cas que la citació d'un altre 
treball aparegui al �nal del text 
que volem citar, es pot ometre. 
Així, citem el resum de les idees 
que ha fet l'autor de l'obra 
consultada amb respecte les obres 
anteriors.



Moltes gràcies!

Esto es un párrafo listo para contener 
creatividad, experiencias e historias geniales.

https://twitter.com/bibliotequesUAB
https://www.instagram.com/biblioteques_uab/
https://www.youtube.com/c/BibliotequesUAB_videos
https://www.bib.uab.cat/pregunta/pregunta.php
https://www.uab.cat/biblioteques/
https://api.whatsapp.com/send?phone=34619681146


1

Redacció de referències 
bibliogràfiques
“ “
Llibres, capítols de llibre, treballs de recerca, ponències a congressos



2

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.

Autors Any d’edició Títol

Lloc de 
publicació

Editorial

Edició

Pàgines

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 ,



4

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.

Autors Any d’edició Títol

Lloc de 
publicació

Editorial

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 

Pàgines

Edició

   Els diferents autors es separen amb una coma ,



5

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

Autors Any d’edició Títol
Lloc de 

publicació

Editorial

Data de consulta

URL

   Els diferents autors es separen amb una coma ,

https://onlinelibrary.wiley.com/doi/book/10.1002/9781444311846
http://www.xxxxxxxxxx/


6

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

Any 
d’edició Títol del capítol

Imatge: Freepik

Títol del llibre

Editors del 
llibre

Pàgines

Lloc de publicació

Editorial Edició

   Els diferents autors es separen amb una coma ,

https://www.freepik.es/vector-gratis/etiquetas-redondas-libros_815975.htm


7

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

Imatge: Freepik

Autors del capítol Títol del capítol

Pàgines

URL

 
Títol del llibre

Any d’edició

Data de consulta

Editor del llibre

Lloc de 
publicació

Editorial

Edició

   Els diferents autors es separen amb una coma ,

http://www.edu-library.com/ca/showswf?id=438
http://www.xxxxxxxxxx/
https://www.freepik.es/vector-gratis/etiquetas-redondas-libros_815975.htm


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.

Autor Títol

Lloc de 
publicació

PàginesEditor

Data

   Els diferents autors es separen amb una coma ,



9

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 

Autor Títol

Lloc de 
publicació

Editor

Data

   Els diferents autors es separen amb una coma ,

Data de consultaURL

http://www.xxxxxxxxxx/
http://www.xxxxxx/


10

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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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.

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/nlmcatalog/journals


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.



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.



5

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

Autors Data de publicació Títol de l’article

Títol de la revista

Volum i núm. de la revista

Pàgines

   Els diferents autors es separen amb una coma ,



7

Data 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

Pàgines

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 

Títol de l’articleTítol de la revistaAutors
Data 

publicació

   Els diferents autors es separen amb una coma ,

http://www.xxxxxxxxxx/
http://www.xxx/
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1

Redacció de referències 
bibliogràfiques
“ “
Pàgines web, xarxes socials i audiovisuals



2

FORMAT 

AUTOR - ANY



3

Pàgines web 

Autor. Data. Títol de la pàgina 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/

Títol

EditorURL

Autor

Data de consulta
Lloc de 

publicació

Data

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


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

Autor

URL

Àlies

Author(s) – family name and initials / 
Twitter name / organisation. Full text of 
the tweet. [Internet]. Date Tweet posted 
- year month day [cited date - year 
month day]; Available from: URL of 
Twitter account

Data de 
consulta

Data

http://www.xxxxxxxxxx/
https://twitter.com/bibliotequesUAB


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

Autor

URL

Data

Títol

Data de 
consulta

http://www.xxxxxxxxxx/
http://www.youtube.com/watch?v=LFhYjzWmFMo
http://www.youtube.com/watch?v=LFhYjzWmFMo


7

Àudiovisuals

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

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

Títol

Editor

Autor

ExtensióLloc de 
publicació

Data
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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). 

Títol

Data de consulta Publicació oficialNúm. 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-c

onsolidado.pdf

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

Legislació electrònica

Títol

Data de publicació

URL

Publicació oficial Núm. de la publicació

Data de consulta

https://www.boe.es/buscar/pdf/2003/BOE-A-2003-21340-consolidado.pdf
https://www.boe.es/buscar/pdf/2003/BOE-A-2003-21340-consolidado.pdf
http://www.xxxxxxxxxx/


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. 

Inventors

Títol de la 
patentPaís de la patent 

i codi

Titular de la patent

Patents

Data de 
publicació



6

Vilamayor Tomás Sergio. 2017. COMOVE-estudio1 

[Dataset]. DDD. Disponible a:

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

Autor

Títol

Repositori

Data

Dades de recerca

URL

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

https://ddd.uab.cat/record/199511
http://www.xxxxxxxxxx/
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GestorsGestors  
bibliogrà�csbibliogrà�cs  

2022/2023

Curs acadèmic



Què és un gestor 
bibliogrà�c? 

Què pot fer un 
gestor 

bibliogrà�c?

Gestors 
bibliogrà�cs 
més populars



Què és un gestor bibliogrà�c?

És un programa informàtic que et permet gestionar, 
guardar i emmagatzemar en un únic lloc les 
referències bibliogrà�ques dels documents que has 
utilitzat durant la teva recerca.
 
També podràs inserir citacions d'aquestes 
referències en el teu treball d'acord amb l'estil de 
citació que hagis seleccionat, així com generar una 
bibliogra�a �nal de manera fàcil i ràpida. 



Què pot fer un gestor bibliogrà�c?

Crear una biblioteca 
personal

Emmagatzema i gestiona les teves 
referències bibliogrà�ques 

Importar documents 

A la teva biblioteca 
personal i organitzar-los 
en carpetes Crear la teva 

bibliogra�a

Amb les referències que tinguis a 
Zotero i a d'altres gestors 
bibliogrà�cs 

Incloure citacions en 
els teus treballs

I generar bibliogra�es 

Compartir la recerca

Compartir documents i crear 
grups de treball  

Altres prestacions

Gestió de duplicats, 
informes, etc. 



Gestors bibliogrà�cs més populars

MENDELEY

Multiplataforma
Versió gratuïta i 
de pagament
Emmagatzematge 
gratuït: 2 GB

ZOTERO

Multiplataforma
Software lliure
Emmagatzematge 
gratuït: 300 MB

GRATUÏTS O 
FREEMIUM

SUBSCRIPCIÓ



I d'entre tots els gestors bibliogrà�cs...
 

Taula comparativa d'eines de suport a la 
bibliografia 
JabRef, Google, CiteThisForMe, Citationsy

Taula comparativa amb les principals 
característiques dels gestors bibliogràfics 
Mendeley, Zotero i EndNote Online 

 
... quin trio 

Us facilitem un parell de taules comparatives per a que valoreu altres 

gestors en funció de les vostres necessitats. 

https://ddd.uab.cat/record/225272
https://ddd.uab.cat/record/225757


Moltes gràcies!

Esto es un párrafo listo para contener 
creatividad, experiencias e historias geniales.

https://twitter.com/bibliotequesUAB
https://www.instagram.com/biblioteques_uab/
https://www.youtube.com/c/BibliotequesUAB_videos
https://www.bib.uab.cat/pregunta/pregunta.php
https://www.uab.cat/biblioteques/
https://api.whatsapp.com/send?phone=34619681146
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Què són els drets 
d'autor

Drets morals

Drets 
d'explotació.
El copyright

Com respectar
els drets d'autor Domini públic



Què són els drets d'autor?

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

Font de les imatges: Freepik

Els drets d’autor es de�neixen com el conjunt de drets d’una persona física 

sobre la seva obra (creació humana original) de naturalesa literària, artística 

o cientí�ca expressades per qualsevol mitjà o suport. 

Quan un autor/creador crea una obra adquireix automàticament 

uns drets sobre aquesta.

La llei fa que l’autor pugui obtenir uns bene�cis pel seu treball 

intel·lectual i la seva aportació a la cultura en general, durant un 

temps limitat.

Cal respectar aquests drets, encara que l'obra es trobi de forma 

lliure per Internet en qualsevol format: fotogra�a, article, etc.

https://www.freepik.es/


Què són els drets d'autor?

La normativa que descriu, regula i protegeix els drets d'autor a Espanya és la

 

I en pots llegir el text al

 

Real Decreto Legislativo 1/1996, de 12 de abril, por el que se aprueba el texto 

refundido de la Ley de Propiedad Intelectual, regularizando, aclarando y 

armonizando las disposiciones legales vigentes sobre la materia.

 

Llei de Propietat Intel·lectual

 

https://www.boe.es/eli/es/rdlg/1996/04/12/1/con


Tipus de drets

Distingim entre 2 tipus de drets:

Drets morals

Són drets 

Protegeixen la identitat 
i la reputació de l'autor

 INTRANSFERIBLES

Són drets 

Tenen una durada limitada: 
70 anys des de la mort de 
l'autor

 TRANSFERIBLES

Drets patrimonials



Tipus de drets

Drets morals

Són drets INTRANSFERIBLES

Protegeixen la identitat i la reputació de l'autor

Paternitat

Integritat

Divulgació

Modi�cació

Accés

Retirada



Tipus de drets

Reproducció

Comunicació

Distribució

Transformació

Drets patrimonials o d'explotació

Són drets TRANSFERIBLES

Tenen una durada limitada: 70 anys des de la mort de l'autor



Què és el copyright?

Copyright és la fórmula anglosaxona que s'utilitza per designar els drets patrimonials o d'explotació d'una 
obra.
Quan veiem el símbol © associat a un nom, ens està indicant qui és el titular o titulars dels drets 
d'explotació d'aquella obra.  

Normalment, encara que no necessàriament,  el símbol © va seguit de 
l'expressió "Tots els drets reservats", com podem veure als crèdits d'aquesta 
pel·lícula en DVD 

Dos exemples de menció del copyright: un llibre i un DVD



Com respectar els drets d'autor?

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, fotogra�es, grà�cs, mapes, vídeos, etc.
Música, sons, etc.



El domini públic

Els drets d'explotació es mantenen �ns a 70 anys després de la mort de l'autor.
 
Després, l'obra passa a domini públic i pot ser utilitzada totalment o parcialment en un 
treball de recerca (sempre citant la font i l'autoria!) sense haver de demanar permís.

No cal demanar permís per utilitzar les obres en domini públic

El domini públic és la situació en què queden les obres literàries, artístiques o 
cientí�ques una vegada han caducat els seus drets d'explotació.



Exemple d'obra en domini públic

Citació proporcionada per la font (Europeana):
Lumières-autokrom. Fjäril (Batavia) Riksmuseet Prof. Sjöstedt. Fotograferad i sept. 1912 med f/11, 
7 sek. exponering. por Jäderström, John - Museo Nacional de Ciencia y Tecnología, Sweden - 
Public Domain.
https://www.europeana.eu/es/item/916118/S_TEK_photo_TEKA0024063

https://www.europeana.eu/es/item/916118/S_TEK_photo_TEKA0024063


Tens dubtes sobre els drets d'autor?

Consulta el

Blog de propietat intel·lectual i 
accés obert de la UAB

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


Moltes gràcies!

Esto es un párrafo listo para contener 
creatividad, experiencias e historias geniales.

https://twitter.com/bibliotequesUAB
https://www.instagram.com/biblioteques_uab/
https://www.youtube.com/c/BibliotequesUAB_videos
https://www.bib.uab.cat/pregunta/pregunta.php
https://www.uab.cat/biblioteques/
https://api.whatsapp.com/send?phone=34619681146
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Què són les 
llicències CC?

Tipus de 
llicències CC

Què permet cada 
llicència?

Les llicències al 
teu treball

Avantatges

Exemples



Què són les llicències Creative Commons?

Creative Commons és una corporació sense ànim 
de lucre que ofereix unes llicències obertes 
perquè els autors, conservant els seus drets, 
expressin els usos permesos de les seves obres.

És a dir, mitjançant les llicències Creative Commons, 
els autors faciliten al públic en general l'accés a les 
seves obres, indicant quins usos se'n poden fer i sota 

quines condicions, sense necessitat de demanar 
permís a l'autor ni haver de pagar.

https://creativecommons.org/

https://creativecommons.org/
https://creativecommons.org/
https://creativecommons.org/


Què són les llicències Creative Commons?

Les llicències permeten a l'autor indicar als usuaris els usos permesos de les seves obres:

BY NC

SA ND

RECONEIXEMENT
 
Has de reconèixer l'autoria 
de manera apropiada, 
proporcionar un enllaç a la 
llicència i indicar si has fet 
algun canvi.

NO COMERCIAL
 
No pots fer un ús 
comercial de l'obra 
derivada.

COMPARTIR IGUAL
 
Si remescles, transformes o 
crees a partir del material, 
has de difondre la teva 
creació amb la mateixa 
llicència que l'obra original.

SENSE OBRA DERIVADA
 
Si remescles, transformes o 
crees a partir del material, 
has de demanar permís 
per difondre el material 
modi�cat.



Tipus de llicències Creative Commons
Combinant els elements anteriors, s'obtenen 6 llicències bàsiques, que poden ser aplicades a 
qualsevol tipus d'obra (les expliquem a les pàgines següents!)



Què permet cada llicència?

CC BY (RECONEIXEMENT)

Es permet la reproducció total o parcial, la distribució, la 
comunicació pública de l’obra i la creació d’obres derivades, 
�ns i tot amb �nalitats comercials, sempre i quan es 
reconegui l’autoria de l’obra original.

CC BY-NC (RECONEIXEMENT-NO COMERCIAL)

Es permet la reproducció total o parcial, la distribució, la 
comunicació pública de l’obra i la creació d’obres derivades, 
sempre que no sigui amb �nalitats comercials, i sempre que 
es reconegui l’autoria de l’obra original.

CC BY-SA (RECONEIXEMENT-COMPARTIR IGUAL)

Es permet la reproducció total o parcial, la distribució, la 
comunicació pública de l’obra i la creació d’obres derivades, 
�ns i tot amb �nalitats comercials, sempre i quan aquestes 
es distribueixin sota la mateixa llicència que regula l’obra 
original i es reconegui l’autoria de l’obra original.



Què permet cada llicència

CC BY-ND (RECONEIXEMENT-SENSE OBRA DERIVADA)

Es permet la reproducció total o parcial, la distribució i la 
comunicació pública de l’obra, sempre que es reconegui 
l’autoria de l’obra original. No es permet la creació d’obres 
derivades.

CC BY-NC-ND (RECONEIXEMENT-NO COMERCIAL-SENSE 

OBRA DERIVADA)

Es permet la reproducció total o parcial, la distribució i la 
comunicació pública de l’obra, sempre que no sigui amb 
�nalitats comercials, i sempre que es reconegui l’autoria de 
l’obra original. No es permet la creació d’obres derivades.

CC BY-NC-SA (RECONEIXEMENT-NO COMERCIAL-

COMPARTIR IGUAL)

Es permet la reproducció total o parcial, la distribució, la 
comunicació pública de l’obra i la creació d’obres derivades, 
sempre que no sigui amb �nalitats comercials i que es 
distribueixin sota la mateixa llicència que regula l’obra 
original. Cal que es reconegui l’autoria de l’obra original.



Avantatges de les llicències CC

Avantatges per als autors

Són gratuïtes Són senzilles d'utilitzar Són legals Tenen reconeixement 
internacional

No són exclusives: són 
compatibles amb altres 

llicències i acords

L'autor manté els drets 
i és ell qui decideix els 

usos permesos

Contribueixen a 
combatre el plagi

Proporcionen més 
difusió i visibilitat

Per fer aquesta pàgina ens hem basat en: Características de las licencias Creative Commons / CEDEC. CC BY-SA

Font de les icones d'aquesta pàgina: Flaticon

https://cedec.intef.es/las-licencias-creative-commons-que-son-por-que-utilizarlas-y-como-hacerlo/
https://www.flaticon.com/


Avantatges de les llicències CC

Avantatges per al públic en general

Permeten reconèixer 
de forma fàcil i ràpida 

les condicions d'ús 
d'un material

Promouen la 
cooperació

i el coneixement

Proporcionen un major 
equilibri entre l'autor i 

l'usuari

Per fer aquesta pàgina ens hem basat en: Características de las licencias Creative Commons / CEDEC. CC BY-SA

Font de les icones d'aquesta pàgina: Flaticon

https://cedec.intef.es/las-licencias-creative-commons-que-son-por-que-utilizarlas-y-como-hacerlo/
https://www.flaticon.com/


Exemple de llicència CC

En un llibre

Font de la imatge de la coberta: Web de l'editorial Tigre de paper

https://www.tigredepaper.cat/ca/cataleg/si-vas-a-paris-papa
https://www.tigredepaper.cat/ca/cataleg/si-vas-a-paris-papa


Exemple de llicència CC

En un article de revista

https://doi.org/10.5565/rev/tda.79


Exemple de llicència CC 

En una fotografia

Yann. (2010). Taj Mahal, Agra, India [Fotografia]. Wikimedia Commons.  
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Taj_Mahal,_Agra,_India_edit2.jpg

https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Taj_Mahal,_Agra,_India_edit2.jpg
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Taj_Mahal,_Agra,_India_edit2.jpg


Exemple de llicència CC

En un àudio

Fournier, S. (2010). Falling for you (Piano version) [Cançó]. Free Music Archive. 
https://freemusicarchive.org/music/Sean_Fournier/none_given_1385/Falling_For_You_Piano_Version/   

https://freemusicarchive.org/music/Sean_Fournier/none_given_1385/Falling_For_You_Piano_Version/
https://freemusicarchive.org/music/Sean_Fournier/none_given_1385/Falling_For_You_Piano_Version/


Exemple de llicència CC

En un conjunt de dades

Health nutrition and population statistics, version 7 (2022). [Conjunt de dades]. The World Bank. 
https://datacatalog.worldbank.org/search/dataset/0037652/Health-Nutrition-and-Population-Statistics   

https://datacatalog.worldbank.org/search/dataset/0037652/Health-Nutrition-and-Population-Statistics
https://datacatalog.worldbank.org/search/dataset/0037652/Health-Nutrition-and-Population-Statistics


Les llicències Creative Commons al teu treball

Per publicar el teu treball acadèmic al Dipòsit Digital de Documents de la UAB (DDD), 
recomanem que facis servir aquesta llicència:

Llicència CC BY-SA: 

RECONEIXEMENT - COMPARTIR IGUAL

BY (RECONEIXEMENT): Qui faci servir el teu treball haurà de reconèixer la teva 
autoria, proporcionar un enllaç a la llicència i indicar si ha fet algun canvi.

SA (SHARE ALIKE - COMPARTIR IGUAL): Si algú remescla, transforma o crea a partir 
del teu treball, aquesta persona haurà de difondre la seva creació amb la mateixa 
llicència que l'obra original.

Consulta el document Llicències Creative Commons recomanades a la UAB

https://ddd.uab.cat/record/129205
https://ddd.uab.cat/


Moltes gràcies!

Esto es un párrafo listo para contener 
creatividad, experiencias e historias geniales.
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Puc posar-hi una captura de pantalla?
Un fragment de text d'una altra obra?

Una imatge que he trobat a Internet?
Una piulada?

Què puc incloure al meu treball?



Què puc incloure al meu treball?

Quan redactis el teu treball, has de tenir en compte quin ús li donaràs a la informació 
que has consultat (documents, dades, imatges, música, xarxes socials...) i com re�ectiràs 
aquesta informació al treball.
 
Quan vulguis utilitzar un contingut que has trobat, per exemple, a Internet, hauràs de 
comprovar quins són els seus drets d'autor i quins usos se'n permet fer.
 
I sempre, sempre, l'hauràs de citar correctament. 
 

No oblidis mai que qualsevol recurs audiovisual que trobis a Internet té 
drets d'autor!

Que estigui disponible al web no signi�ca que s’hagi abandonat cap dels drets que 
la llei li reconeix a l’autor de l’obra (reproducció, distribució, comunicació pública, 
etc.)
 



Com ho puc fer?

A les pàgines següents veurem, pas a pas, com pots incloure materials al teu treball respectant 
els drets d'autor.

Crea tu mateix els materials

Fes servir materials d'accés obert

Si fas servir continguts protegits, mira si et 
pots acollir al dret de cita

Si no et pots acollir al dret de cita, demana 
permís a l'autor

1

2

3

4



Si tens l'oportunitat de fer les teves pròpies fotos, elaborar els teus dissenys o els teus grà�cs... no 
ho dubtis! Sigues creatiu!

Crea tu mateix els materials1

Imatge 1
Jaciment del Tossal de 
Manises (Alacant), octubre 
2021.
Fotogra�a pròpia. 



No sempre serà possible elaborar els teus propis continguts, i hauràs de recórrer a materials aliens.
Si és així, localitza i fes servir continguts d'accés obert. Per exemple, que tinguin una llicència Creative 
Commons o que estiguin en domini públic.

Troba'ls...

Fent servir a la cerca avançada de Google el �ltre "drets d'utilització"

Buscant-los en cercadors de continguts d'accés obert, per exemple:

Openverse   

Els recollits a la guia Recursos audiovisuals i drets d'autor

Recordes les llicències Creative Commons? 
Amb una llicència CC l'autor indica quins usos es poden fer del seu material, sense 
necessitat de demanar-li permís (pero cal citar-lo sempre!!!!)

Fes servir materials d'accés obert2

https://www.google.cat/advanced_search?hl=ca&fg=1
https://wordpress.org/openverse/?referrer=creativecommons.org&lang=es
https://ddd.uab.cat/record/108435


 

El que has de fer, aleshores, és comprovar si et pots acollir al dret de cita. 

El dret de cita és, precisament, una de les excepcions previstes per la llei que permet incorporar, de 

forma limitada, part d'una obra aliena en una obra pròpia sense haver de demanar permís a l'autor.

 

Sovint et trobaràs que necessites incloure al teu treball continguts protegits que tenen tots els drets reservats. 

Veuràs que als crèdits porten el símbol de "copyright", i també pot ser que esmentin que cal l'autorització dels 
autors per ser reproduïts, transformats, etc. a part de les excepcions previstes per la llei.

Si fas servir continguts protegits, mira si et 
pots acollir al dret de cita

3



Si, �nalment, comproves que no et pots acollir al dret de cita, sempre pots 
adreçar-te a l'autor i demanar-li permís per fer servir la seva obra.
 

Si no et pots acollir al dret de cita, demana 
permís a l'autor

4

Com fer-ho?
 

Demana-li que t'autoritzi per escrit
Demana-li per a un ús concret: especi�ca quina part del seu 
material necessites i per què el faràs servir. Esmenta que el teu 
treball és susceptible de ser publicat al Dipòsit Digital de 
Documents de la UAB

 



El dret de cita

És la facultat que es dona 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 se'n pot fer ús?

Quan es compleixin totes aquestes condicions, simultàniament:

La cita es fa amb una �nalitat docent o investigadora (per exemple, estàs fent un treball 
acadèmic)

 
Amb �nalitat d'il·lustrar les teves explicacions (per exemple, et serveix per fer una anàlisi, 
uncomentari o un judici crític)

 
Es fa de forma proporcionada: es reprodueix una frase o un fragment; no es pot reproduir tota 
l'obra! L'excepció són les imatges, que sí que es poden reproduir senceres.

 
L'obra citada ja ha estat divulgada. És a dir, no és una obra inèdita.

 
Se cita la font i l'autor de l'obra original

El dret de cita és un concepte legal que a Espanya és regulat per l'article 32 de la 
Ley de Propiedad Intelectual

https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-1996-8930


Disposicions legals

Em cal autorizació per reproduir disposicions legals?

No et cal cap autorització

Les disposicions legals o reglamentàries
Els seus corresponents projectes
Les resolucions dels òrgans jurisdiccionals
Els actes, acords, deliberacions i dictàmens dels 
organismes públics
Les traduccions oficials de tots els textos anteriors

Per tant, pots incloure aquests textos al teu treball, sense haver de demanar permís. 
Pensa a citar-los correctament!

La Llei de Propietat Intel·lectual estableix (a l'article 13) que no són objecte de propietat 
intel·lectual: 



Enllaços d'Internet

Puc incloure enllaços a pàgines o documents d'Internet?

Sí que pots fer-ho, sempre que no tinguis coneixement que aquestes pàgines o 
aquests documents siguin il·lícits i vulnerin drets de tercers.
 
Vés amb compte si poses enllaços a webs que continguin pel·lícules, sèries o 
retransmissions esportives. Assegura't que són legals!



Drets d'autor i xarxes socials

En principi, la persona que puja continguts a les xarxes socials ha de disposar dels 
corresponents drets per fer-ho i n’és el responsable. 

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

Consulta els apartats legals de les plataformes, on sovint s'especi�quen els drets 
reservats i els drets cedits.

Més informació     

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

Tot el contingut que trobis a les xarxes socials està, per defecte i si no s'indica el contrari, protegit per 
drets d'autor.

Per tant, a nivell de drets, aquest contingut s'ha de tractar de la mateixa manera que qualsevol altre 
contingut que facis servir per al teu treball (llibres, articles, etc.).

Qui té els drets d’autor dels continguts publicats a les xarxes socials? El que els publica o la 
plataforma on es publiquen?

https://blogs.uab.cat/dretsautor/2017/05/03/qui-te-els-drets-dautor-dels-continguts-publicats-a-les-xarxes-socials-el-que-els-publica-o-la-plataforma-web-on-es-publiquen-facebook-academia-edu-researchgate-youtube-twitter/
https://twitter.com/bibliotequesUAB
https://www.instagram.com/biblioteques_uab/
https://www.youtube.com/c/BibliotequesUAB_videos


Moltes gràcies!

Esto es un párrafo listo para contener 
creatividad, experiencias e historias geniales.

https://twitter.com/bibliotequesUAB
https://www.instagram.com/biblioteques_uab/
https://www.youtube.com/c/BibliotequesUAB_videos
https://www.bib.uab.cat/pregunta/pregunta.php
https://www.uab.cat/biblioteques/
https://api.whatsapp.com/send?phone=34619681146
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Dades personals
Dades 

con�dencials
Drets d'imatge Drets d'una 

entrevista



Quins "altres drets"?

És possible que al teu treball hagis d'incloure dades relatives a persones, o bé dades 
con�dencials d'una empresa o una institució. També pot ser que vulguis incorporar 
fotogra�es de persones, o bé que vulguis transcriure una entrevista que hagis fet.
 
Tota aquesta informació ha de rebre un tractament especial. En aquest tema t'expliquem 
quines són aquestes dades, quins drets les regulen i què has de fer quan necessitis 
incorporar-les al teu treball.



Dades de caràcter personal

Les dades de caràcter personal són qualsevol informació referida a persones físiques 
identi�cades o identi�cables:

Nom i cognoms 
DNI, passaport, NIU o qualsevol altre document identi�catiu 
Adreça postal o electrònica 
Edat 
Sexe 
Data de naixement
Nacionalitat 
Adreça IP de l’ordinador 
Fotogra�es 
Veu 
Característiques físiques 
Dades de geolocalització 
Etc.



Categories especials de dades

Reben la consideració de "categories especials de dades" aquelles dades personals que 
revelen informació considerada especialment sensible i mereixedora d’una protecció 
reforçada.
 
Tenen especial in�uència en els drets fonamentals, les llibertats públiques de la persona i 
la seva intimitat.

Origen ètnic o racial
Opinions polítiques
Conviccions religioses o �losò�ques
A�liació sindical
Dades genètiques
Dades biomètriques
Dades de salut
Vida sexual
Orientació sexual



Publicació de dades personals

Si vols incorporar dades personals al teu treball, sempre caldrà el 
consentiment previ de les persones implicades per a aquella �nalitat.

Aquest consentiment pot ser implícit o explícit. 

PERÒ: En el cas de voler incorporar categories especials de dades, el 

consentiment ha de ser sempre explícit. L’afectat ha de cedir per escrit els 

seus drets, especi�cant per a què s’utilitzaran les seves dades.

En qualsevol cas, aquest consentiment no pot ser mai tàcit ("Si tu no em 

dius que no, jo entenc que sí").

Consentiment previ

Menors d'edat

En el cas dels menors d'edat, d'acord amb la Llei Orgànica 3/2018 de 

Protecció de Dades Personals, el consentiment el poden donar ells mateixos, 

sense intervenció de pares o tutors, a partir dels 14 anys.



Publicació de dades personals

Si en el teu treball les dades han estat sotmeses a un procés d’anonimització, no 
necessites aquest consentiment per part dels implicats. 

L’anonimització consisteix a sotmetre a un procés de dissociació les dades 
identi�catives d’una persona respecte a la resta de dades que pugui haver 
aportat per a l’estudi, de manera que no pugui mai ser identi�cada. Aquest 
procés ha de ser irreversible.

Anonimització de les dades

Destrucció de les dades

En acabar el treball, amb caràcter general, s’han de destruir aquestes dades des 
del moment en què ja no són necessàries per a la �nalitat per a la qual van ser 
recollides.  

Publicació de dades sense consentiment

És molt important recollir el consentiment de manera que es pugui demostrar, si 
cal, haver-lo obtingut. Si no es té el consentiment, la publicació del treball 
implicaria una cessió de dades sense consentiment, la qual cosa constitueix una 
infracció molt greu.

Protecció de dades a la UAB

Reglament General de Protecció de Dades (Generalitat de Catalunya)

Més info

https://apdcat.gencat.cat/ca/drets_i_obligacions/rgpd/
https://www.uab.cat/web/coneix-la-uab/itineraris/proteccio-de-dades-1345668257177.html


Dades con�dencials

És possible que al teu treball facis servir dades con�dencials d'empreses, institucions, laboratoris, 
etc. Si és així, l'entitat t'haurà d'autoritzar a publicar-les!
 
Consulta si la teva facultat ha establert un protocol de con�dencialitat per a aquests casos, com és 
el cas de la Facultat d'Economia i Empresa respecte als Treballs de Fi de Grau:

Normativa sencera:

 
Protocol de con�dencialitat del TFG (fragment)
"Si l’estudiant utilitza dades de caràcter con�dencial 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 con�dencialitat en el qual haurà de constar,
per una banda, la informació que s’ha de tractar de manera con�dencial i, d’altra
banda, una autorització de l’empresa a l’estudiant per presentar el TFG davant del
professorat tutor i, si s’escau, davant del tribunal avaluador.
 
Si l’estudiant prepara un Pla d’Empresa com a TFG i en l’elaboració de la Memòria ha
de fer pública informació que es considera con�dencial, el professorat que tutoritza el
treball i, si s’escau, el tribunal que avaluarà el pòster, hauran de signar un compromís
de con�dencialitat.
 
Així mateix, la UAB, com a institució responsable de la realització de les proves
d’avaluació als estudiants, i el professorat tutor o, si s’escau, membre del tribunal
avaluador del treball també hauran de signar un acord de con�dencialitat. [...]"
 

https://www.uab.cat/doc/normativa-tfg-feie-090720-ca


Cessió del dret d'imatge

Si el teu treball ha d'incloure fotogra�es que hagis fet a persones, o vídeos on apareguin 
aquestes persones, cal que et signin un document de cessió de drets d'imatge.

En aquest document, les persones autoritzen un ús concret de la seva imatge: s'estableixen 
les condicions i els límits dels drets d'ús d'una imatge.
 
 
A l'enllaç següent trobaràs models de document de cessió de drets d'imatge, que pots 
adaptar segons convingui: 
 
 

No caldrà en aquells casos on sʼestigui informant gràficament sobre un esdeveniment 
públic quan la imatge de la persona aparegui com merament accessòria.

Sempre cal que et signin un document de cessió de drets d'imatge?

https://blogs.uab.cat/dretsautor/2016/07/12/que-es-un-document-de-cessio-de-drets-dimatge-i-dexplotacio-denregistrament-de-video-i-fotografia-i-en-quins-casos-cal-fer-ne-us/


Un exemple de document de cessió del dret d'imatge

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

 

Jo, [nom sencer de la persona que serà fotogra�ada i/o enregistrada] 

Amb DNI [de la persona que serà fotogra�ada 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 
tinguin com a objectiu [nom de l'activitat o treball] 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 món i per tot el temps de la seva durada. 

 • Que conec que l'esmentat [nom de l’activitat o treball] 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, recti�cació, 
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, Edi�ci Rectorat, 08193 Bellaterra (Cerdanyola del Vallès).

I perquè així consti signo la present,

[signatura]

[Lloc i data]

MODEL



Cessió de drets d'una entrevista

Si el teu treball ha d'incloure la transcripció total o parcial d'una entrevista, cal que la 
persona entrevistada t'hagi signat un document de cessió de drets d'explotació d'una 
entrevista.

A l'enllaç següent trobaràs models de document de cessió de drets d'una entrevista, que pots adaptar:

CESSIÓ DE DRETS D'ENTREVISTA
 
Jo, [nom sencer de la persona que ha estat entrevistada]
 Amb DNI [de la persona que ha estat entrevistada] 
 
Faig constar: 
 • Que autoritzo que les meves opinions i consideracions recollides mitjançant entrevista cedida a [nom sencer de 
l’alumne] amb DNI [DNI de l'alumne] i que té com a objectiu l'elaboració de [nom de l'activitat o treball] siguin 
reproduïdes parcialment o totalment en el treball. 
• Que, en cas de tenir algun dret de propietat intel·lectual sobre [l’entrevista], cedeixo a [nom sencer de l’alumne] 
amb DNI [DNI de l’alumne] tots els drets d’explotació sobre els mateixos, amb caràcter de no exclusivitat, en totes 
les modalitats d’explotació, per a tot el món i per tot el temps de la seva durada.
 • Que conec que [nom de l'activitat o treball] és susceptible de fer-se’n comunicació pública a través del Dipòsit 
Digital de Documents de la UAB (DDD) o qualsevol altre mitjà que la UAB cregui adient. 
I perquè així consti signo la present, 
 [signatura] [lloc i data]

MODEL

https://blogs.uab.cat/dretsautor/2016/03/07/es-pot-incorporar-en-un-treball-de-fi-de-grau-la-transcripcio-total-o-parcial-duna-entrevista-que-lautor-del-tfg-ha-hagut-de-portar-a-terme/


He d'incloure aquests documents al meu treball?

Una darrera recomanació

Conserva totes les autoritzacions i documents de cessió de drets que et signin!

Demostren que has elaborat el teu treball respectant la legislació i els 
drets de les persones.

En cas que en el futur es produís un conflicte per l'ús d'aquestes dades o 
imatges, facilitaran que et puguis defensar.

No, les autoritzacions i cessions de drets que t'hagin signat no les has d'incloure al 

teu treball.

 

Però una bona pràctica és incloure el model que has utilitzat, en blanc. Per 

exemple, pots afegir-lo com un annex al treball.



Més informació

Al Blog de Propietat Intel·lectual i Accés Obert de la UAB pots consultar:

Preguntes més freqüents sobre dades personals

Preguntes més freqüents sobre drets d'imatge

https://blogs.uab.cat/dretsautor/category/dades-personals/
https://blogs.uab.cat/dretsautor/category/imatges-i-audiovisuals/


Moltes gràcies!

Esto es un párrafo listo para contener 
creatividad, experiencias e historias geniales.

https://twitter.com/bibliotequesUAB
https://www.instagram.com/biblioteques_uab/
https://www.youtube.com/c/BibliotequesUAB_videos
https://www.bib.uab.cat/pregunta/pregunta.php
https://www.uab.cat/biblioteques/
https://api.whatsapp.com/send?phone=34619681146


El plagiEl plagi
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Curs acadèmic



Què és el plagi? Com evitar el 
plagi?

Què fa la 
Universitat?

Més informació



Què és el plagi?

El plagi és l'acte de divulgar, publicar o reproduir una obra o 
part d'aquesta en nom d'un autor diferent de l'autèntic.
 
Cometem plagi si ocultem les fonts utilitzades i fem passar per 
nostres idees o fragments de text que hem copiat d'altres 
treballs.
 
El plagi vulnera els drets morals i patrimonials de l'autor. Es 
considera un delicte contra la propietat intel·lectual.
 
És plagi, per exemple:

Copiar el treball d'un company o companya
 

Copiar i enganxar fragments de text trobats a llibres o a Internet
 

Parafrasejar les idees d’altres
 

Incorporar un dibuix o un grà�c
 

Modi�car una imatge i fer-la passar per original.
 

I, si reutilitzes material propi sense indicar la referència al treball anterior, es considera autoplagi.
 

sense reconèixer la seva autoria

Designed by Freepik



Com evitar el plagi?

CITA qualsevol dada, imatge o text que hagis fet servir per al teu treball!

Quan cites...

Respectes la paternitat de l'obra, tal com marca la llei
Justi�ques i dones credibilitat a la teva pròpia recerca
A més, facilites que es puguin consultar les obres que has utilitzat

I tingues en compte que és possible que hagis signat un compromís d'obra original!



Què fa la Universitat davant del plagi?

La Universitat té una política molt estricta contra el plagi.

I si sospites que t'han plagiat?

Si tens indicis que la teva obra ha estat plagiada, et recomanem que 

segueixis les indicacions que proporciona el Blog de Propietat intel·lectual i 

accés obert de la UAB:

 

Posa a l’abast del professorat i de l'alumnat unes eines 

informàtiques capaces de detectar el plagi als treballs que es lliuren

(fes clic a l'enllaç per a més informació).

No obstant això, a la Universitat creiem que la majoria de casos de plagi no 

són fruit de la intencionalitat o de la deshonestedat, sinó del 

desconeixement. Un desconeixement sobre un aspecte clau de la feina 

acadèmica: citar correctament. 

 

Què fer en cas de plagi?

https://cv.uab.cat/ajuda/ca/category/moodle/antiplagi/
https://blogs.uab.cat/dretsautor/2017/05/18/soc-autor-i-crec-que-mhan-copiat-que-puc-fer/


Més informació

Com citar i elaborar la bibliogra�a. Apartat al lloc web de les Biblioteques UAB 

Evitar el plagi. Apartat al portal web Argumenta

Guia sobre com citar i evitar el plagi. Guia elaborada per la UAB [PDF]

Plagi. Apartat al Blog de Propietat intel·lectual i accés obert de la UAB

 

https://www.uab.cat/web/estudia-i-investiga/citacions-i-bibliografia-1345708785665.html
https://wuster.uab.es/web_argumenta_obert/unit_20/tot_t20.html
https://cv.uab.cat/ajuda/wp-content/uploads/2018/03/Alumnat.-Citar-per-a-Evitar-el-Plagi.pdf
https://blogs.uab.cat/dretsautor/category/plagi-1/


Moltes gràcies!

Esto es un párrafo listo para contener 
creatividad, experiencias e historias geniales.

https://twitter.com/bibliotequesUAB
https://www.instagram.com/biblioteques_uab/
https://www.youtube.com/c/BibliotequesUAB_videos
https://www.bib.uab.cat/pregunta/pregunta.php
https://www.uab.cat/biblioteques/
https://api.whatsapp.com/send?phone=34619681146


Presentació escritaPresentació escrita  
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Estructura

Parts
introductòries Cos del treball

Annexos o 
apèndixs



Parts introductòries

Sumari o Taula de contingut

Taula d'il·lustracions

Llista de abreviacions o símbols

Resum i paraules clau

Portada

Opcional

Opcional

Obligatòria

Obligatòria

Obligatòria

Dedicatòria o agraïment Opcional



 Portada

Logo UAB

Títol: subtítol

Autor/a

Tutor/a

Tipus de treball

Titulació

Centre/Institut

Data de lliurament

TÍTOL:
 

AUTOR/A (NOM I COGNOMS)
 

GRAU:
 

TUTOR/A (NOM I COGNOMS)
 

DATA DE LLIURAMENT (AL CAMPUS VIRTUAL)

Part introductòria obligatòria

Descarrega't els logos de la UAB

PARTS 
INTRODUCTÒRIES

https://www.uab.cat/web/la-uab/itineraris/identitat-i-imatge-corporativa/logotip-en-diferents-formats-1345708315823.html


Resum i paraules clau
Part introductòria obligatòria

PARTS 
INTRODUCTÒRIES

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’. 

11
Explica de forma concisa 
el contingut i la 
naturalesa del treball.

Normalment entre 200-
500 paraules. 

Resum/Abstract

Paraules clau / Keywords
Acompanyen el resum.

Es recomana posar com a 
mínim 3 i màxim 10.22



Dedicatòria o agraïment

Agraïments. Dins de  Criteris de la Universitat de Barcelona (CUB): 
Llibre d’estil.

Part introductòria opcional

�. 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’ha de posar el número de pàgina.

PARTS 
INTRODUCTÒRIES

https://www.ub.edu/cub/criteri.php?id=2158


Sumari o taula de continguts
Part introductòria obligatòria

El sumari recull els títols dels capítols i la taula de contingut recull els títols dels 
capítols i els seus apartats.

Ha de recollir de forma jerarquitzada els 
diferents   capítols, apartats i subapartats, 
bibliogra�a i annexos així com la numeració que 
els encapçala. També s'ha d'indicar a quina 
pàgina comencen.
 
 
L’ús de caràcters de diferents mides i tipus 
contribueix també a visualitzar l’estructura del 
treball.
 
 
És convenient generar-lo automàticament    amb 
el processador de textos. 

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

Bibliogra�a ................................................ 21

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

PARTS 
INTRODUCTÒRIES



Taules d'il·lustracions
Part introductòria opcional

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 aquesta llista amb el processador 
de textos, per si posteriorment fas modi�cacions i has 
d'actualitzar-la. 

Amplia la imatge 
 

PARTS 
INTRODUCTÒRIES



Llista d'abreviacions o símbols
Part introductòria 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’.

�. També es pot col·locar després de la bibliogra�a.

PARTS 
INTRODUCTÒRIES



Llista d'abreviacions o símbols
Part introductòria opcional

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 bibliogra�a en 
llengua catalana. 

Traducció feta per la Uvic del "Listado de 
abreviaturas para bibliografía: anexo 1", del 
Consejo Superior de Investigaciones Cientí�cas 
(CSIC), 2012 pp.1-5.  

Abreviacions. Biblioteca Tècnica de Política Lingüística.
Generalitat de Catalunya. 2021

Diccionario Panhispánico de dudas.  Real Academia Española  

Abbreviations. Oxford English Dictionary. Oxford University 
Press

Material complementari:

Amplia la imatge 
 

PARTS 
INTRODUCTÒRIES

https://llengua.gencat.cat/web/.content/documents/publicacions/btpl/arxius/28-btpl-abreviacions.pdf
https://www.rae.es/dpd/ayuda/abreviaturas
https://public.oed.com/how-to-use-the-oed/abbreviations/
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Cos del treball

Llista de referències

Cos central

Introducció



Introducció

La perspectiva des de la qual s’aborda la recerca.

Motivació del tema triat.

Els antecedents i/o context on s’emmarca.

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

L'estructura del treball, si s’escau.

Presentació clara i breu, entre 1 i 3
pàgines, que sovint es redacta
després de �nalitzar el treball.

Fes-la servir per captar l'atenció
del lector des del principi. 

COS DEL TREBALL



Cos central

El cos central és la part fonamental del treball acadèmic. Constitueix l'exposició de la 
recerca realitzada i s'estructura en capítols, apartats i subapartats.
 
Desenvolupa els continguts:

Metodologia emprada: tipus de 
mostra i d’estudi, limitacions 
geogrà�ques, proves, recollida de 
dades, etc.

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

Conclusions: per veri�car o no la 
hipòtesi inicial.

Marc teòric: teories prèvies i 
tendències sobre el tema.

COS DEL TREBALL



Cos central
Capítols, apartats i subapartats

Grans divisions del treball que s'organitzen de forma lògica i 
progresiva en apartats i subapartats.

Capítols

Apartats i subapartats

Distribueixen, dins del capítol, els diferents aspectes 
temàtics tractats.

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.

COS DEL TREBALL



Cos central
Exemple: 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

Amplia la imatge 
 

COS DEL TREBALL

https://bibcercador.uab.cat/discovery/fulldisplay?context=L&vid=34CSUC_UAB:VU1&search_scope=MyInst_and_CI&tab=Everything&docid=alma991007884909706709


Cos central
Conclusions

El cos central del teu treball acadèmic ha d'acabar amb un capítol de conclusions. Recorda 
que les conclusions no són un resum.

Les conclusions han d'oferir de forma resumida: 

 
�. Els resultats del treball en relació als objectius i/o la hipòtesi exposada en la 

introducció.

�. La demostració que s’han assolit els objectius.

�. Els problemes detectats i propostes de solucions.

�. L'aplicació pràctica del coneixement.

�. Les possibles línies de continuïtat en la recerca, si escau.

OBJECTIUS
ASSOLITS

 

PROBLEMES 
SOLUCIONS

APLICACIÓ
PRÀCTICA

CONCLUSIONS

RESULTATS

COS DEL TREBALL



LLISTA DE 
REFERÈNCIES

Font:Adamecz-Völgyi, A., Henderson, M., i Shure, N. (2020). Is ‘�rst in family’ a good indicator for widening university participation? Economics of Education Review, 78(July). https://doi.org/10.1016/j.econedurev.2020.102038

Llista de referències

És la llista, ordenada alfabèticament, que conté les informacions que identi�quen 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, en qualsevol suport.
 
Cal utilitzar l’estil bibliogrà�c recomanat.
 
Exemple:
 

 

Més informació al mòdul  Citacions, referències bibliogrà�ques i bibliogra�a
COS DEL TREBALL



Estructura

Parts
introductòries Cos del treball

Annexos o 
apèndixs



Annexos o apèndixs
Opcional

La �nalitat dels annexos és completar el cos del treball amb materials 
complementaris difícilment intercalables i que no s'han encabit per no 
trencar el �l de la presentació.
 
És una informació que no és necessària per a una comprensió immediata del 
text però que proporciona dades complementàries.
 
En termes generals, els annexos només es posen si donen un valor afegit al 
treball.
 

 

ANNEXOS O APÈNDIXS



Annexos o apèndixs

�. Material que complementa i que no s’ha inclòs en el treball: plànols, fotogra�es, mostres, 
codis, demostracions, etc.

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

�. Reprodueix 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.

 

Què incloure als annexos i com

ANNEXOS O APÈNDIXS



Recorda que en aquest curs et 
donem recomanacions
 
Cal que segueixis sempre les 
indicacions del teu tutor/a



Moltes gràcies!

Esto es un párrafo listo para contener 
creatividad, experiencias e historias geniales.

https://twitter.com/bibliotequesUAB
https://www.instagram.com/biblioteques_uab/
https://www.youtube.com/c/BibliotequesUAB_videos
https://www.bib.uab.cat/pregunta/pregunta.php
https://www.uab.cat/biblioteques/
https://api.whatsapp.com/send?phone=34619681146


Presentació escritaPresentació escrita  
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Curs acadèmic 

FormatFormat



Pàgines: 
esquema general

Marges Numeració Taules i �gures

Divisions del text: 
els títols

Paràgrafs i 
interliniat

Tipogra�a



Alineació del text Marge esquerre

Línies per pàgina 30-32 El número dependrà de la mida de la lletra i l'interliniat

Numeració pàgines A la part inferior Centrada o al marge dret

Capçaleres i peus de pàgina En poden tenir Opció: amb el títol del treball

Impressió DIN-A4 Vertical i a una o dues cares (segons t'indiqui el tutor/a)

Pàgines: esquema general

Recomanacions basades en estil APA (American Psychological Association)

Més informació d'altres estils segons àrea d'estudi

https://www.uab.cat/web/estudia-i-investiga/citacions-i-bibliografia-1345708785665.html#e4
https://apastyle.apa.org/


Marges

És millor que el disseny de la pàgina sigui estret i amb marges amplis.
La mida pot variar entre 2,5 i 3 cm. Normalment els valors estàndard en estil APA són:

Marge superior,inferior,
esquerre i dret

2,54 cm

Encapçalament i peu
de pàgina

1,25 cm

Recomanacions basades en estil APA (American Psychological Association)

Més informació d'altres estils segons àrea d'estudi

2,54 cm 2,54 cm 

2,54 cm 

2,54 cm 

Encapçalament1,25cm 

Peu de pàgina1,25cm 

https://www.uab.cat/web/estudia-i-investiga/citacions-i-bibliografia-1345708785665.html#e4
https://apastyle.apa.org/


Numeració

Les pàgines han d'estar numerades per tal de facilitar la 
localització dels capítols, apartats i subapartats: 
 

�. Centrada a la part inferior de la pàgina.

�. 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, 
�ns al �nal del treball.

�. La  bibliogra�a i els annexos porten la numeració 
corresponent.

 

Recomanacions basades en estil APA (American Psychological Association)

Més informació d'altres estils segons àrea d'estudi

 5 

 4
3

2

 1 

https://www.uab.cat/web/estudia-i-investiga/citacions-i-bibliografia-1345708785665.html#e4
https://apastyle.apa.org/


Taules i �gures 

Títol 
Numeració aràbiga correlativa 
Font de referència d'on s'ha extret 

I han d'estar indexades a les Taules d'il·lustracions.                                
 
En el cas que no puguis intercalar-les en el text, les has d'incloure a l'apartat Annexos. 
 

Les taules i �gures han  de contenir:

Taules

Part 1 Part 2
Item 1 Item 1

Item 2 Item 2

Taula 1
Títol  

Text disposat de manera que faciliti la lectura del treball.
 

S’intercala entre dos paràgrafs, amb interlineat doble i centrades.
 

La numeració es col·loca al peu precedida de la indicació Taula o Quadre  (Ex.: Taula 1)
 

La tipogra�a acostuma a ser més petita que el text del treball.
 

 
Font de referència

Dibuix o grà�c que ajuda a il·lustrar el text.
Sol contenir dades quanti�cables.
La numeració es col·loca al peu precedida de la indicació:Figura o Fig .  (Ex.: Figura 1).

Figures

Font de referència   

Figura 1
Títol 

Amplia la imatge 
 



Divisions del text: els títols 

Recomanacions basades en estil APA (American Psychological Association)

Éls epígrafs dels capítols, apartats i subapartats han d'aparèixer 
jerarquitzats per la tipogra�a i amb números aràbics subdividits 
per punts.
 
 
 
És convenient utilitzar com a màxim cinc nivells de títols (1., 1.1., 
1.1.1.,...).
 
 
 
L’ús de caràcters de diferents mides i tipus contribueix també a 
visualitzar l’estructura del treball.
 
 
 
Inicia cada capítol en una nova pàgina Si el treball és a doble cara 
ha de començar en pàgina senar.

https://apastyle.apa.org/


Divisions del text: els títols

Recomanacions basades en estil APA (American Psychological Association)

Primer  nivell
Són els encapçalaments principals. L'has d'escriure en majúscules 
centrat i en negreta. Text del treball aliniat a l'esquerra i sagnat 
primera línia a  1,27 cm.

Segon nivell 
Ha d'estar alineat amb el marge esquerre i en negreta, Només la 
inicial en majúscules. Text del treball aliniat a l'esquerra i sagnat 
primera línia a 1,27 cm.

Tercer nivell
Alineat amb el marge esquerre, en negreta, en cursiva i només la 
inicial en majúscules. Text del treball aliniat a l'esquerra i sagnat 
primera línia a 1,27 cm.

Quart nivell
Sagnat, en negreta i només la inicial en majúscula. Text del treball 
aliniat a l'esquerra i sagnat primera línia a 1,27 cm.

Cinquè nivell
Sagnat, en negreta, en cursiva i només la inicial en majúscula. Text 
del treball aliniat a l'esquerra i sagnat primera línia a 1,27 cm.

1.1. Títol del 2n nivell o Apartat

Text del treball

1.1.1. Títol del 3r nivell o Subapartat

Text del treball

1. TÍTOL DEL PRIMER NIVELL o  CAPITOL

Text  del treball

1.1.1.1.1. Títol del 5è nivell o 
Subapartat

Text  del treball

1.1.1.1. Títol del 4t nivell o Subapartat

Text del treball 

https://apastyle.apa.org/


Paràgrafs i interlineat

Recomanacions basades en estil APA (American Psychological Association)

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.

INTERLINEAT

Alineació del text Amb el marge esquerre

Sagnat A la primera línea de cada paràgraf (1,25 cm o 5 espais aprox.)

Doble espai Al manuscrit sencer

Doble espai A la llista de referència i als títols de figura

Doble espai Entre les línies del text del cos i els títols, els encapçalaments i les citacions

Font: Basics of APA Style Tutorial

Amplia la imatge 
 

https://apastyle.apa.org/
https://apastyle.apa.org/6th-edition-resources/basics-tutorial


Tipogra�a

Recomanacions basades en estil APA (American Psychological Association)

En l’estil APA es recomana:
 
Fer servir un tipus de lletra serif com ara Times New 
Roman per al text del teu treball.
 
Utilitzar un tipus de pal sec o sense serifa com Arial 
per a les �gures.

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

Els títols de 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. 

https://apastyle.apa.org/


Recorda que en aquest curs et 
donem recomanacions
 
Cal que segueixis sempre les 
indicacions del teu tutor/a



Moltes gràcies!

Esto es un párrafo listo para contener 
creatividad, experiencias e historias geniales.

https://twitter.com/bibliotequesUAB
https://www.instagram.com/biblioteques_uab/
https://www.youtube.com/c/BibliotequesUAB_videos
https://www.bib.uab.cat/pregunta/pregunta.php
https://www.uab.cat/biblioteques/
https://api.whatsapp.com/send?phone=34619681146
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RedaccióRedacció



Redacció del 
treball acadèmic

Claredat Precisió

Correció
Exemples i altres 
recursos d'interès



Redacció del treball acadèmic

A la fase de redacció del teu treball és on pots trobar major 
di�cultat. Per això, abans de començar cal que passis per un 
període de re�exió on llegiràs i revisaràs tot el que has recollit i 
escrit �ns al moment 

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

T’has d’expressar amb: 

Claredat Precisió Correcció

Escriure  Revisar  Corregir  Reescriure 



Mantenir un discurs 
neutral i impersonal.
Utilitzar sempre la 
mateixa persona 
gramatical al llarg del 
text. 

Evitar les formes 
passives i negatives

El text ha de 
facilitar la lectura, 
clar i directe

Fugir del to 
literari

Claredat

Utilitzaràs el 
llenguatge acadèmic 
o cientí�c amb estil 
formal i ajustat a 
disciplina



Precisió

El vocabulari ha de ser 
precís i variat

Una idea en cada paràgraf, 
evitant els paràgrafs massa 
llargs i el d'una sola frase

La terminología ha de ser adequada 
al llenguatge d'especialitat

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

Pots utilitzar bases de dades 
terminològiques i els vocabularis 
especialitzats

T ERMCAT
U A B  

I D I O M E SU P C  T E R M
O P T I M O T

https://www.termcat.cat/es
https://www.uab.cat/web/uab-idiomes-campus/recursos-i-ajuts-1345822534244.html
https://www.upc.edu/slt/upcterm/
https://aplicacions.llengua.gencat.cat/llc/AppJava/index.html
https://www.upc.edu/slt/upcterm/


Exemples i altres recursos d'interès

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

Com comunicar: recursos per avaluar competències comunicatives 
a la universitat. Amb videoguies i altres recursos.

AMPLIA LES IMATGES

Softcatalà : associació sense ànim de lucre amb la missió de 
fomentar la presència i l'ús del català en tots els àmbits de les noves 
tecnologies (TIC).

https://www.softcatala.org/
https://www.upc.edu/slt/comcomunicar/
https://bibcercador.uab.cat/discovery/fulldisplay?context=L&vid=34CSUC_UAB:VU1&search_scope=MyInst_and_CI&tab=Everything&docid=alma991007884909706709
https://www.upc.edu/slt/comcomunicar/#.V43eFtKLTcs
https://www.softcatala.org/


Recorda que en aquest curs et 
donem recomanacions
 
Cal que segueixis sempre les 
indicacions del teu tutor/a



Moltes gràcies!

Esto es un párrafo listo para contener 
creatividad, experiencias e historias geniales.

https://twitter.com/bibliotequesUAB
https://www.instagram.com/biblioteques_uab/
https://www.youtube.com/c/BibliotequesUAB_videos
https://www.bib.uab.cat/pregunta/pregunta.php
https://www.uab.cat/biblioteques/
https://api.whatsapp.com/send?phone=34619681146


A continuació us recomanem alguns recursos que us poden ser de utilitat: 
Argumenta, COMComunicar, Cercador de les Biblioteques UAB, Edit and Present i 
Presentation Skills Tutorial.

Exposició oral

INFO INFO

INFO INFO

INFO

https://wuster.uab.es/web_argumenta_obert/index.html
https://www.upc.edu/slt/comcomunicar/
https://www.uab.cat/biblioteques/
https://www.uab.cat/web/uab-idiomes-campus/assessorament-linguistic/edit-present-us-ajudem-a-fer-la-vostra-presentacio-en-angles-1345815687267.html
https://library.leeds.ac.uk/info/1401/academic_skills/130/presentations_oral

