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Normes i recomanacions

• Silencieu els micros per a una millor comprensió de 
les explicacions del formador.

• Queda prohibit l’enregistrament (vídeo o àudio), 
directament o indirectament, totalment o 
parcialment, la sessió. 

• Podeu deshabilitar la vostra càmera si així ho 
desitgeu.

• Feu les preguntes a través del xat. 

• Sentireu la veu del formador mentre visualitzeu la 
presentació.
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Fonts d’informació en economia, 

empresa i estadístiques: 
per als alumnes de segon de comerç

2020. Biblioteca de Ciències Socials
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01. Web de les Biblioteques
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Web de les Biblioteques UAB

www.uab.cat/biblioteques

Llista de 

biblioteques

Horaris

Bibliografia 

de curs

Guies 

temàtiques

Cercador i 

El meu 

compte

Cursos de 

formació

Xarxes 

socials

https://www.uab.cat/biblioteques/
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Biblioteca de Ciències Socials - Espais
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02. Cercador i Catàleg UAB
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Cercador: què és?
Eina que permet la cerca simultània de tots els recursos de les

Biblioteques UAB, impresos o electrònics, oferint accés al text

complet. Des d’un únic punt podeu cercar articles, llibres, capítols

de llibre, bases de dades, etc.

http://www.uab.cat/biblioteques

http://www.uab.cat/biblioteques
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Perquè buscar a la biblioteca si tenim 
Google?

• La cerca en una base de dades especialitzada

pot estalviar temps en la selecció dels documents

(evita el soroll documental)

• Autoria fàcilment identificable (fiabilitat)

• Fàcil connexió al text complet subscrit per la

biblioteca

• Qualitat dels resultats (documents especialitzats,

acadèmics…)

9



10

Cercador: què veiem?

Caixa de cerca

Pestanyes

Filtres o facetes Resultats de la cerca
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Cercador: què permet?

Guardar llistes de documents, enviar referències i exportar-

les al gestor de referències bibliogràfiques Mendeley

Accedir al text complet (si està disponible)

Gestionar les reserves i préstecs de 

documents a través de “El meu compte”

Limitar els resultats segons diferents criteris1

2

3

4
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Limitar resultats

Tots els documents catalogats 
(majoritàriament llibres, títols de 
revista)

Sobretot per articles-e  i  llibres-e 
que poden ser a text complet o 
no

Per filtres o facetes Per pestanyes

Una altra manera de buscar només al 
catàleg és anar a la pestanya Catàleg des 
de la pantalla de resultats
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Accedir al text complet si està disponible
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Gestionar les reserves i préstecs de documents a través 

de “El meu compte”

Informació 
dels 

exemplars

Reservar
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Guardar llistes de documents, enviar referències i exportar-

les al gestor de referències bibliogràfiques Mendeley

Per guardar el registre al cistell, enviar-lo 

per e-mail o exportar-lo a Mendeley
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Cercador: informació sobre recursos electrònics

Text complet disponible

Accés directe al recurs (normalment al DDD)

Hem de prémer el títol per accedir al registre 
que ofereix l’enllaç per accedir-hi directament

Préstec interbibliotecari (normalment té un cost)

Alguns dels resultats obtinguts poden ser recursos-e dels que no sempre 

tenim l’accés al text complet
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Accés al text complet 

des de diferents 
plataformes. Vigileu 

l’embargament

Exemple de recurs electrònic
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03.    Préstec
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Préstec

10
documents dies

21
renovacions

6

Presentant 

la targeta 

de la UAB

On es fa?

Al taulell 

de préstec

Devolucions

Al taulell de préstec o 

a la bústia de retorn



2020

El meu compte



21

Préstec

Des de l’apartat “El meu compte” 

podeu:

Veure l’estat dels vostres préstecs i reserves 

Renovar els préstecs

Reservar documents

Documents 

exclosos de préstec
Sancions

Avisos per correu 

electrònic

https://catalegclassic.uab.cat/iii/cas/login?service=https%3A%2F%2Fcataleg.uab.cat%3A443%2Fiii%2Fencore%2Fj_acegi_cas_security_check%3Bjsessionid%3DD25A88F270A1ED6F1F9A6AC4C5B2F279&lang=cat&suite=def
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Altres préstecs

Préstec 

d’equipaments i 

espais de treball

Préstec Universitari Consorciat (PUC)

puc.csuc.cat

10
documents

21 6
dies renovacions

http://cbueg-mt.iii.com/iii/encore/?lang=cat
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CCUC incorpora els fons de: 

Biblioteques membres CSUC

UB

UAB

UPC

UPF

UdG

UdL

URV

UOC

URL

UVic

Secretaria d’Universitat i Recerca

Institucions col·laboradores

Ajuntament de Barcelona

Casa Àsia

Altres

Arxiu Nacional de 
Catalunya

Biblioteques associades

Biblioteca de Catalunya

Universitat Jaume I

Universitat d’Andorra

UIC

MNAC

MACBA

Institut de Cultura de Barcelona

Tecnocampus

Catàleg Col·lectiu de les Universitats Catalanes

El cercador UAB permet accedir-hi directament

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

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

Accés també des del Cercador UAB

Rebiun: biblioteques universitàries espanyoles

Madroño: biblioteques universitàries de Madrid i UNED

CSIC: biblioteques del CSIC

https://www.worldcat.org/
https://www.worldcat.org/
https://www.rebiun.org/
http://www.consorciomadrono.es/
http://bibliotecas.csic.es/
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04.    Guies temàtiques
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Guies temàtiques
Trobeu bases de dades especialitzades, revistes i llibres digitals del vostre àmbit. També eines i 
recursos d’interès
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05.    Revistes i llibres digitals
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Revistes digitals: accés des del Cercador

Per ordre alfabètic

Per matèries
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Llibres digitals en Economia i Empresa
Trobeu e-llibres al Cercador de les Biblioteques de la UAB i també en la web Llibres
electrònics, on s’agrupen per grans grups de matèries dins els àmbits temàtics de dret, 
economia i empresa, polítiques i sociologia, diccionaris i enciclopèdies

http://pagines.uab.cat/bcsdigital

http://pagines.uab.cat/bcsdigital
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06.    Repositoris digitals
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Repositoris digitals: què són?
Conjunt de serveis prestats per les universitats o centres d’investigació a la seva comunitat
per recopilar, gestionar, difondre i preservar la seva producció científica digital a través
d’una col∙lecció organitzada, d’accés obert

ddd.uab.cat

Març, 2020

ddd.uab.cat
https://ddd.uab.cat/
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Repositoris digitals cooperatius del 
CSUC

RecerCAT - documents de 
recerca d’universitats i centres 

d'investigació de Catalunya

RACO - revistes 
científiques, culturals i 

erudites catalanes

MDC - col·leccions patrimonials
digitalitzades relacionades amb

Catalunya

MDX - material docent
d’universitats catalanes

TDX - tesis doctorals llegides en 
universitats de Catalunya i 

d'altres comunitats autònomes

https://www.csuc.cat/ca/ciencia-oberta
http://www.recercat.cat/
http://www.raco.cat/index.php/raco/index
http://mdc1.csuc.cat/
http://www.mdx.cat/
http://www.tdx.cat/
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07.    Bases de dades
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Bases de dades i altres recursos electrònics
El Servei de Biblioteques de la UAB subscriu recursos electrònics i signa llicències d’ús
amb proveïdors i editors. Aquestes llicències estableixen que l’ús està restringit
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Tipologia de bases de dades

Segons
contingut

• Bibliogràfiques (amb

referència bibliogràfica del 
document, ex.: Dialnet)

• Documentals (amb
referència i text complet del 
document, ex.: Econlit)

• Estadístiques (amb

informació numèrica
representada de forma 
tabular i/o gràfica, ex.: SABI)

Segons matèria

• Especialitzades
(centrades en un àmbit
temàtic, ex.: Econlit)

• Multidisciplinàries
(sobre diverses matèries, 
ex.: Scopus)

Segons tipologia
documental

• Bases de 
dades de tesis 
doctorals (Ex.: TDX)

• Articles de 
revista (Ex.: Dialnet)

• Working Papers
(Ex.: RecerCAT), etc.
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ProQuest
ProQuest: plataforma de bases de dades amb nombrosos recursos d’economia i

empresa. Destaquen ABI-Inform, amb bibliografia especialitzada (principament

articles de revista), i EconLit, produïda per l'American Economic Association

Bases de dades d’Economia

• Revistes electròniques: la majoria a text
complet

• Tesis doctorals
• Working papers
• Diaris: Wall Street journal, Financial

Times...
• Continguts: ABI/INFORM Global, 

Dateline, Trade & Industry, Archive

• Revistes amb revisió d’experts: 
referències d’articles indexats

• Working papers: principalment 
d’universitats

• Llibres
• Tesis doctorals
• Conference proceedings
• Crítiques de llibres (reviews)

https://cataleg.uab.cat/iii/encore/record/C__Rb1842014?lang=cat
https://cataleg.uab.cat/iii/encore/record/C__Rb1834939?lang=cat
https://cataleg.uab.cat/iii/encore/record/C__Rb1506928?lang=cat
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Factiva: actualitat i informació empresarial (cotitzacions, estats financers i notícies)

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

complet, a més de fotografies

https://cataleg.uab.cat/iii/encore/record/C__Rb1648121?lang=cat
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Leisure and Tourism: continguts internacionals sobre turisme, oci, allotjaments i
matèries afins com l’esport i la cultura des de 1970. Conté referències i documents
a text complet (articles de revista, ponències, informes, llibres electrònics).

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


40

ÍnDICES CSIC

Producció científica 

publicada a Espanya des 

de 1976, bàsicament 

articles de revista i una 

selecció de llibres, 

congressos, informes i 

compilacions

Sumaris de revistes 

especialitzades 

espanyoles amb servei 

d’alerta  

Bases de dades multidisciplinàries

Conté literatura científica 

internacional de qualitat: 

revistes, llibres i actes de 

congressos. Ofereix 

també indicadors 

bibliomètrics per avaluar 

la recerca

Produïda per Elsevier, recull 

revistes, llibres, ponències i 

patents internacionals. 

Ofereix també indicadors 

bibliomètrics per avaluar la 

recerca

Scopus

Cercador de 

bibliografia acadèmica

especialitzada

Google Scholar Dialnet

Web of Science

https://cataleg.uab.cat/iii/encore/record/C__Rb1695596?lang=cat
https://cataleg.uab.cat/iii/encore/record/C__Rb1826052?lang=cat
https://scholar.google.com/
https://cataleg.uab.cat/iii/encore/record/C__Rb1614349?lang=cat
https://cataleg.uab.cat/iii/encore/record/C__Rb1625736?lang=cat
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Bases de dades d’Estadístiques
SABI, Sistema de Análisis de Balances Financieros Ibéricos: amb

informació financera i comptes anuals d'empreses espanyoles.

Ratio i arbre d’accionistes

Software d’anàlisi financera: permet fer
Informes, comparar grups d'empreses, etc.

Memòries d'activitats i comptes anuals
Dipòsits de compres consultables a 
partir de 2008

Evolució financera de l’empresa: 
xifres i gràfics

Ràtio i arbre d’accionistes

Software d’anàlisi financera: permet
fer informes, comparar grups
d'empreses...

https://cataleg.uab.cat/iii/encore/record/C__Rb1619341?lang=cat
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Bases de dades de Refinitiv (abans Thomson Reuters): s’han de consultar a la
Biblioteca de Ciències Socials perquè requereixen programari d’instal·lació i
contrasenya. Són:

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

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

https://cataleg.uab.cat/iii/encore/record/C__Rb1917570?lang=cat
https://cataleg.uab.cat/iii/encore/record/C__Rb1977957?lang=cat
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OECD iLibrary: portal de publicacions electròniques i bases de dades
de l’OCDE, accessible gratuïtament de manera parcial. A més la UAB
subscriu World energy statistics and balances i també es pot accedir
a tots els llibres i revistes editades fins a finals de 2011

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

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

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

World dataBank: indicadors de tots els àmbits temàtics i tots els
països del món des de 1960 recollits o produïts pel Banc Mundial
[recurs gratuït]

Tourism statistics: indicadors turístics recollits per la WTO (World
Tourism Organization) des de 1995

https://cataleg.uab.cat/iii/encore/record/C__Rb1835853?lang=cat
https://cataleg.uab.cat/iii/encore/record/C__Rb1699483?lang=cat
http://ec.europa.eu/eurostat
http://data.imf.org/
https://cataleg.uab.cat/iii/encore/record/C__Rb1658318?lang=cat
https://cataleg.uab.cat/iii/encore/record/C__Rb1695387?lang=cat
https://cataleg.uab.cat/iii/encore/record/C__Rb2009751?lang=cat
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08. Elaboració d’una
estratègia de cerca
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Estratègia de cerca

Per tal de recuperar els resultats més

rellevants, és recomanable que seguiu una

estratègia de cerca, que consisteix en traduir

les paraules clau del vostre tema de cerca

en el llenguatge del recurs, cercador o base

de dades que estigueu consultant. En

l'estratègia de cerca es poden utilitzar

moltes tècniques, com els operadors

booleans, els símbols de truncament, els

comodins o la cerca per frase.

45
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•Utilitza termes significatius, que 
representen conceptes rellevants i que 
diferencien els documents que et puguin 
interessar de la resta de documents que 
poden  contenir el recurs consultat. 
Oblida't de preposicions, conjuncions, 
articles, pronoms, adjectius o adverbis.

•Busca sinònims: t'ajudaran a l'hora
d'acotar el tema i en el moment de 
pensar en un títol.

•Equivalències en anglès i en altres llengües 
rellevants.

•Termes relacionats.

Identificar les paraules clau

L'èxit de la cerca estarà determinat en gran part per 

l'adequada selecció dels termes que utilitzes en l'estratègia de 
cerca

46
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•AND (i, y, &): recupera aquells 
documents que contenen tots 
dos termes.

•OR (+, O): recupera els 
documents que contenen 
qualsevol dels termes.

•NOT (- , AND NOT): recupera els 
documents que contenen un 
terme, però exclou tots els que 
contenen l’altre.

Operadors booleans
Permeten combinar els termes de cerca per refinar i

recuperar exactament tot allò que volem.

47
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Les paraules clau poden tenir diferents
sufixos (singular, plural, adjectius, etc.) i
recuperar totes aquestes variants ens pot
ajudar a cercar documents que ens
interessin. Si entrem una paraula clau en
singular, només recuperarem els
documents que inclouen aquest terme
exactament de la manera en què l’hem
escrit. El truncament permet recuperar el
terme tal com l’hem escrit i els termes
amb les variacions de sufixos.

• El més comuns són: *   !   ?   $   #  

• Exemples: 

• terap* (recuperarem tots els documents 
que continguin els termes: teràpia, 
teràpies, terapèutic, terapèutics entre 
d’altres

• wom*n recuperaria woman i women

Utilitza els 
truncaments i 

comodins: signes 
que permeten 

cercar per l’arrel 
de la paraula o 

substituir-ne 
lletres.

Altres operadors: truncament
48
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• NEAR: per localitzar registres en 
què un camp conté tots els 
termes de cerca junts; tanmateix, 
l'ordre dels termes no ha de 
coincidir amb l'ordre en què es 
van introduir. Per exemple, si 
cerquem "Chicago NEAR història 
recuperarem  els registres amb els 
termes "Chicago" i "història" junts 
dins del mateix camp bibliogràfic. 
"Chicago" o "història" poden 
aparèixer els primers en el camp. 

• “ frase ” : recupera la frase o 
paraules exactes que es troben 
entre cometes. Per exemple si 
cerquem ”historia de  Chicago” 
recuperarem els registres amb els 
dos termes junts i seguits 

-

-WITH: per localitzar registres en 
què un camp conté una frase 

amb tots els termes especificats

Per exemple, si cerquem "Chicago 
WITH història", recuperarem aquells 

registres que continguin tant 
"Chicago" com "història" dins de la 

mateixa frase. 

- ADJ: per localitzar registres en 
què un camp conté tots els termes 
de cerca junts i en l'ordre en què 

es van introduir

Per exemple, si cerquem "Chicago 
ADJ història", recuperarem els 

registres amb els termes "Chicago" 
i "història" junts dins del mateix 

camp bibliogràfic i amb "Chicago" 
davant.

Operadors  de proximitat: permeten combinar els termes de cerca 

segons la seva posició (que estiguin en un mateix camp, paràgraf, 

entre paraules...) 
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✓ Per camps (p.ex., efectuar la cerca només en el 

camp d’autor)

✓ Per llengua dels documents

✓ Per àmbit geogràfic o cronològic

✓ Per format del document (p.ex., només articles de 

revista)...

Limitar la cerca
La majoria de fonts d’informació ens  permeten filtrar els resultats segons 

una o diverses característiques, acotant així el que busquem i eliminant 

resultats innecessaris. Per tant utilitza filtres, facetes o límits. 

50
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Els resultats s’ajusten a les nostres 
necessitats d’informació? Són útils per 

al nostre treball? 
Pertinència

Hem recuperat tots els resultats 
referents a la nostra necessitat 

d’informació que hi havia a la font 
d’informació? 

Exhaustivitat

Analitzar el grau de pertinència i 

exhaustivitat dels resultats

Si no és així, potser haurem de... 

Reformular l’estratègia
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• Afegeix més conceptes rellevants i 
combina'ls amb AND

• Elimina truncaments

• Utilitza descriptors

• Busca en camps més específics (per 
exemple, el títol o les paraules clau)

Si obtens molts 
resultats

• Elimina els conceptes menys rellevants i 
manté només els més importants

• Afegeix sinònims i combina'ls amb OR

• Utilitza truncaments

• Amplia la cerca a camps més generals 
(per exemple, resum) o a tots els camps

Si obtens pocs 
resultats

Consells per a replantejar 

l'estratègia de cerca

52
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Identificar els conceptes clau. Exemple

Tema: Evolució del Comerç de l’Oli d’Oliva espanyol
al Estats Units

• Concepte 1: trade

• Concepte 2: olive oil

• Concepte 3: Spain

• Concepte 4: United States

53
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Elecció i combinació dels termes

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

Concepte 1 Concepte 2 Concepte 3 Concepte 4

Trade Olive oil spanish United States

exports Aceite oliva Spain Estados

Unidos

imports español EEUU

comercio España EUA

USA

54

AND

OR
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Cerca a les bases de dades estadístiques

El resultat de la cerca seran dades numèriques
presentades en forma tabular i/o gràfica

Els criteris de cerca seran: 

1) Temàtic: indicadors

2) Geogràfic: marc geogràfic i nivell de desagregació territorial

3) Cronològic: data, periodicitat i actualització

4) Unitat: milers dòlars, tones, preus corrents, preus constants…
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09. Citacions i bibliografia
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• La citació bibliogràfica: Conjunt de convencions (dades,

puntuació, format...) usades per documentar les fonts

publicades (impreses o no) usades al nostre treball,

descriu i identifica els documents per a fer-los

localitzables.

• És imprescindible citar les fonts consultades per tal de

reconèixer el treball del altres i per a documentar la

recerca realitzada.

• No citar les fonts es considera plagi.

• Un estil bibliogràfic és la normativa que indica com citar

els documents. Els més utilitzats són l’estil APA i MLA.
57

Citació i bibliografia

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

• Nota bibliogràfica inclosa al 

cos del text

• Cal citar idees, teories, 

dades, xifres, gràfics, 

fotografies... que utilitzem al 

nostre treball de manera 

literal o 

parafrasejada/resumida

BIBLIOGRAFIA

• Informació bibliogràfica 
completa sobre un 
document o material utilitzat 
en el nostre treball

58
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Citar les fonts consultades

A la web del Servei de Biblioteques de la UAB trobareu informació sobre 
citacions i bibliografia .

Hi ha gestors bibliogràfics que permeten citar de manera automàtica la 
bibliografia. A la UAB utilitzem Mendeley

59

https://www.uab.cat/web/estudia-i-investiga/citacions-i-bibliografia-1345708785665.html
http://www.mendeley.com/
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10. Eines per a un estudi de 
mercat
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Fonts per a elaborar un estudi de mercat

MARC PAÍS

En primer lloc hem de tenir en compte l’àmbit geogràfic. Sobre el país voldrem
esbrinar aspectes polítics, econòmics, financers, socials. Ho podem trobar a 
molts llocs però seran d’especial interès:

• ICEX. Información de países

• Ministerio de Comercio. Canal País
• Eurostat Statistics: estadístiques oficials dels països de la UE per temes

• UNdata: indicadors de tots els àmbits temàtics i d'abast mundial recollits
per Nacions Unides

• World dataBank: indicadors de tots els àmbits temàtics i de tots els països
del món des de 1960 recollits o produïts pel Banc Mundial

• CIA World Factbook: dades generals de tots els països del món

I en general qualsevol oficina estadística oficial del país que ens interessi
analitzar

https://www.icex.es/icex/es/navegacion-principal/todos-nuestros-servicios/informacion-de-mercados/paises/mapa/index.html
http://www.comercio.es/es-ES/comercio-exterior/informacion-sobre-paises/canal-pais/Paginas/informacion-paises.aspx
http://ec.europa.eu/eurostat
https://cataleg.uab.cat/iii/encore/record/C__Rb1658318?lang=cat
https://cataleg.uab.cat/iii/encore/record/C__Rb1695387?lang=cat
https://www.cia.gov/library/publications/resources/the-world-factbook/
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Fonts per a elaborar un estudi de mercat

MARC SECTOR/PRODUCTE

Aranzels
Market Access Database: base de dades d’Eurostat sobre comerç

Estadístiques comercials:

• Base de datos de comercio exterior: estadístiques de Cámaras de Comercio i
Agencia Tributaria

• ESTACOM: base de dades de l’ICEX. És gratuïta però requereix registre

• Comext: base de dades de comerç internacional dels països de la UE

• UN Comtrade Database: base de dades de comerç internacional

Empreses: per saber les principals empreses del sector SABI.

Sectorials: normalment són de pagament però podem trobar alguna informació a
ABI-INFORM, FACTIVA.

Consum/producció: es poden buscar també a associacions sectorials

http://madb.europa.eu/madb/indexPubli.htm
http://aduanas.camaras.org/
https://www.icex.es/icex/es/registro/iniciar-sesion/index.html
https://ec.europa.eu/eurostat/web/international-trade-in-goods/data/focus-on-comext
https://comtrade.un.org/
https://www.cia.gov/library/publications/resources/the-world-factbook/
https://cataleg.uab.cat/iii/encore/record/C__Rb1619341?lang=cat
https://cataleg.uab.cat/iii/encore/record/C__Rb1834939?lang=cat
https://cataleg.uab.cat/iii/encore/record/C__Rb1648121?lang=cat
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✓ Mercasa publica informes sobre la Alimentación en España i
la revista Distribución y consumo

✓ La Federación Española de Industrias de la Alimentación y
Bebidas (FIAB) també té diverses publicacions

✓ Anuario estadístico del MAPA per dades de conreus i
producció

✓ Estadístiques internacionals d’agricultura publicades per la
FAO

Cas pràctic:  taronges a Espanya. Informació sectorial

https://www.mercasa.es/publicaciones/alimentacion-en-espana
http://fiab.es/publicaciones/
https://www.mapa.gob.es/es/estadistica/temas/
http://www.fao.org/statistics/es/
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11. I per acabar
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El servei ARE (Accés als Recursos Electrònics) permet accedir des de
qualsevol dispositiu amb connexió a Internet fora de la UAB als recursos
electrònics subscrits. Cal ser membre de la comunitat universitària

Accés des de fora de la UAB

Des del web del Servei
de Biblioteques o del 
Cercador, la connexió a 
l'ARE s'activa
automàticament

Quan premeu sobre 
l'enllaç del recurs us heu
d’identificar amb NIU i 
contrasenya https://login.are.uab.cat/login

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


6666

Contacte

@bibliotequesUAB

@biblioteques_UAB

fb.com/bibliotequesUAB

www.youtube.com/c/Bi

bliotequesUAB_videos

Font de les icones: Flaticon

Servei d’assessorament en línia

https://twitter.com/bibliotequesUAB
https://www.instagram.com/biblioteques_uab/
https://www.bib.uab.cat/pregunta/pregunta.php
https://api.whatsapp.com/send?phone=34619681146
https://opina.uab.cat/
https://www.facebook.com/bibliotequesUAB
https://www.youtube.com/c/BibliotequesUAB_videos
https://www.flaticon.es/
https://www.bib.uab.cat/web/assessorament/
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Bib.Socials@uab.cat

Moltes gràcies!


