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1. ELS LLIBRES ELECTRÒNICS A LES BIBLIOTEQUES DE LA UAB

Recursos electrònics a les biblioteques de la UAB

Dades a juny de 2018:
• 52.616 llibres electrònics
• 27.457 títols de revistes 

Format electrònic = Format prioritari d’adquisició
• Tendència: format de consum a l’alça. Nous comportaments dels usuaris
• Més avantatges: disponible 24/7, més prestacions en la consulta, permet usuaris 

simultanis...

Abast de la sessió: Llibres comprats per la UAB
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2. COM LOCALITZAR-LOS

2.1. El Cercador de les biblioteques de la UAB

Recupera:
• Llibres-e de compra
• Llibres-e a prova
• Referències de llibres-e 

procedents de bases de dades 
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http://www.uab.cat/biblioteques


2. COM LOCALITZAR-LOS

2.1. El Cercador de les biblioteques de la UAB. Pàgina Revistes i llibres digitals
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http://www.uab.cat/biblioteques


2.2. Bibliografia de curs

Bibliografia dels graus i màsters de la 
UAB

Permet cercar per assignatura i per 
professor/a
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2. COM LOCALITZAR-LOS

http://catalegclassic.uab.cat/search*cat/r


2.2. Bibliografia de curs. Exemple
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2. COM LOCALITZAR-LOS

http://catalegclassic.uab.cat/search*cat/r
http://cataleg.uab.cat/iii/encore/record/C__Rb1987164__SPsicolog%C3%ADa del Desarrollo  Stassen Berger, Kathleen__P0,4__Orightresult__X2?lang=cat&suite=def
http://cataleg.uab.cat/iii/encore/record/C__Rb1987164__SPsicolog%C3%ADa del Desarrollo  Stassen Berger, Kathleen__P0,4__Orightresult__X2?lang=cat&suite=def


3.1. Exemples

Recomanem:

• Si us connecteu des de fora de la UAB: tenir el botó ARE instal·lat al navegador

• Crear-vos un compte d’usuari a les plataformes de consulta de llibres electrònics

• Descarregar programes/apps per visualitzar llibres electrònics sencers:
• Adobe Digital Editions per a ordinadors
• Bluefire Reader per a dispositius mòbils
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3. COM CONSULTAR-LOS

http://www.uab.cat/biblioteques/are/
https://www.adobe.com/es/solutions/ebook/digital-editions/download.html
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.bluefirereader


3.1. Exemples

Plataforma: Digitalia
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3. COM CONSULTAR-LOS

http://www.digitaliapublishing.com/ebooksestanteria
http://www.digitaliapublishing.com/a/28979/educacion-para-la-inclusion-o-educacion-sin-exclusiones
http://www.digitaliapublishing.com/a/28979/educacion-para-la-inclusion-o-educacion-sin-exclusiones
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3. COM CONSULTAR-LOS

3.1. Exemples

Plataforma: 
Proquest eBook
Central

https://ebookcentral.proquest.com/lib/uab/detail.action?docID=3218073
https://ebookcentral.proquest.com/lib/uab/detail.action?docID=3218073


3.2. Drets d’autor

• Conveni amb CEDRO: Condicions d’ús digitals de continguts protegits al Campus 
Virtual

• Blog Propietat intel·lectual i accés obert
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3. COM CONSULTAR-LOS

https://cv2008.uab.cat/suport/manuals/CondicionsUsLlicenciaCEDRO.pdf
http://blogs.uab.cat/dretsautor/


4.1. Actualització de les guies docents
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4. COM COMPRAR-LOS



4.2. Llibres a prova

Pàgina web de llibres electrònics a prova
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4. COM COMPRAR-LOS

Per tal d'incrementar la col·lecció de llibres 
electrònics del nostre interès, la UAB ha 
acordat amb les editorials Elsevier, Springer i 
Wiley l’accés a una selecció dels seus e-books
durant el 2018

Un cop acabat el període d’accés gratuït, el 
Servei de Biblioteques de la UAB triarà els 
llibres que vol adquirir en propietat --d’acord 
amb el model de compra basat en l’evidència 
-- en funció de les estadístiques d’ús i/o les 
recomanacions que ens hàgiu fet arribar.

http://pagines.uab.cat/bhdigital/
http://pagines.uab.cat/bhdigital
http://pagines.uab.cat/bhdigital


4.2. Llibres a prova
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4. COM COMPRAR-LOS

Springer (2018)

https://link.springer.com/search?facet-sub-discipline="Modern+History"&facet-content-type="Book"&date-facet-mode=between&facet-start-year=2011&showAll=false&facet-end-year=2018&facet-discipline="History"
https://link.springer.com/search?facet-sub-discipline="Modern+History"&facet-content-type="Book"&date-facet-mode=between&facet-start-year=2011&showAll=false&facet-end-year=2018&facet-discipline="History"
https://link.springer.com/search?facet-sub-discipline="Modern+History"&facet-content-type="Book"&date-facet-mode=between&facet-start-year=2011&showAll=false&facet-end-year=2018&facet-discipline="History"


4.2. Llibres a prova

1
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4. COM COMPRAR-LOS

Springer (2018)

https://link.springer.com/search?facet-content-type="Book"&just-selected-from-overlay-value="Education"&date-facet-mode=between&just-selected-from-overlay=facet-discipline&facet-start-year=2011&showAll=false&facet-end-year=2018&facet-discipline="Education"
https://link.springer.com/book/10.1007/978-3-319-49526-2
https://link.springer.com/book/10.1007/978-3-319-49526-2


4.2. Llibres a prova
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4. COM COMPRAR-LOS

Willey (2018)

https://onlinelibrary.wiley.com/action/showPublications?PubType=book
http://pagines.uab.cat/bhdigital/sites/pagines.uab.cat.bhdigital/files/ebs3018wiley-bh-classical.pdf
http://pagines.uab.cat/bhdigital/sites/pagines.uab.cat.bhdigital/files/ebs3018wiley-bh-classical.pdf


4.2. Llibres a prova
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4. COM COMPRAR-LOS

Willey (2018)

https://onlinelibrary.wiley.com/action/showPublications?PubType=book
http://pagines.uab.cat/bhdigital/sites/pagines.uab.cat.bhdigital/files/ebs_2018-elsevier-psic.pdf
http://pagines.uab.cat/bhdigital/sites/pagines.uab.cat.bhdigital/files/ebs_2018-elsevier-psic.pdf


4.2. Llibres a prova
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4. COM COMPRAR-LOS

Elsevier (2018)

https://www.sciencedirect.com/science/bookbshsrw/sub/psychology/all/full-text-access
http://pagines.uab.cat/bhdigital/sites/pagines.uab.cat.bhdigital/files/ebs_2018-elsevier-psic.pdf
http://pagines.uab.cat/bhdigital/sites/pagines.uab.cat.bhdigital/files/ebs_2018-elsevier-psic.pdf


4.2. Llibres a prova
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4. COM COMPRAR-LOS

Elsevier (2018)

https://www.sciencedirect.com/science/bookbshsrw/sub/psychology/all/full-text-access
https://www.sciencedirect.com/science/book/9780128006498
https://www.sciencedirect.com/science/book/9780128006498


4.3. Propostes de compra

• Has trobat un llibre-e a prova que interessa per comprar?
• Es publica un llibre-e a meitat de curs que vols incloure a la 

bibliografia de la teva assignatura?
• T’assabentes que ha sortit la versió digital d’un llibre 

d’interès per docència o recerca? 

DEMANA’L!
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4. COM COMPRAR-LOS

Pàgina web de llibres electrònics a prova

http://pagines.uab.cat/bhdigital/
http://www.bib.uab.cat/serveis/adquisicio_documents/
http://www.bib.uab.cat/serveis/adquisicio_documents/


NOTA: 

Aquesta presentació és una adaptació de la realitzada per la 
Biblioteca de Comunicació i Hemeroteca General de la UAB: 

• Besson Ribas, Carme; Gonzàlez Gavara, Mònica. Llibres 
electrònics: sessió informativa. Bellaterra: 2018. (Fonts 
d'informació) <https://ddd.uab.cat/record/190693> 
[Consulta: 21 juny 2018]. 
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Moltes gràcies per la vostra atenció!

Contacteu amb nosaltres per a qualsevol dubte
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Ana.Escanuela@uab.cat
Marina.Carbonell@uab.cat

mailto:Ana.Escanuela@uab.cat
mailto:Marina.Carbonell@uab.cat

