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Guia Com fer treballs de grau

https://ddd.uab.cat/record/118913

https://ddd.uab.cat/record/118913
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Estratègia de cerca
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Estratègia de cerca – Definir el tema

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

• Expressar la matèria o tema en una frase concreta

Exemple 1: La gestió del flux del trànsit aeri
Exemple 2: Finançament d’AENA

• Àmbit geogràfic i cronològic? Em serveix informació antiga o només 

recent?
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Estratègia de cerca – Elecció de termes
k Identificar els termes de cerca: trobar les paraules clau que més bé

expressin allò que busques

• Identificar els conceptes clau: utilitza termes significatius i oblida’t de 

preposicions, conjuncions, articles, pronoms, adjectius o adverbis

• Identificar sinònims o altres paraules clau relacionades per obtenir més 

resultats apropiats (equivalències en anglès, termes relacionats...). 

També tenir en compte les formes en singular/plural, els acrònims, etc. 

Exemple 1: management, administració, flow, air traffic, circulació aèria
Exemple 2: funding, stockholder, inversió, capital, accionistes, Aeropuertos Españoles y 

Navegación Aérea

Exemple 1 Exemple 2

Concepte 1: gestió 
Concepte 2: flux
Concepte 3: trànsit aeri

Concepte 1: finançament
Concepte 2: AENA

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

dels termes que utilitzes en l'estratègia de cerca
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Estratègia de cerca – Construir la cerca

l Construir la cerca. Saber com es poden combinar entre 

elles per recuperar la informació més adequada

Operadors booleans

Permeten combinar els termes de cerca per refinar i recuperar 

exactament tot allò que volem.

AND (i, y, &): recupera aquells documents que 

contenen tots dos termes. Útil per combinar 

termes diferents. Exemple: gestió AND trànsit aeri

OR (+, O): recupera els documents que 

contenen qualsevol dels termes. Útil per 

combinar sinònims. Exemple: trànsit aeri OR air traffic

OR tráfico aéreo

NOT (- , AND NOT): recupera els documents 

que contenen un terme, però exclou tots els 

que contenen l’altre. Exemple: trànsit NOT aeri
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Estratègia de cerca – Construir la cerca

l Construir la cerca. Saber com es poden combinar entre 

elles per recuperar la informació més adequada

Operadors de proximitat

Permeten combinar els termes de cerca segons la seva posició (que 

estiguin en un mateix camp, a no més de dues paraules, en un mateix

paràgraf...) 

ADJWITH

NEAR “   ”
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Estratègia de cerca – Construir la cerca

l Construir la cerca. Saber com es poden combinar entre 

elles per recuperar la informació més adequada

Operadors de proximitat

Permeten combinar els termes de cerca segons la seva posició (que 

estiguin en un mateix camp, a no més de dues paraules, en un mateix

paràgraf...) 

WITH

Per localitzar registres que contenen una frase 

amb tots els termes especificats en un camp 

Per exemple, si cerquem management WITH air traffic, 
recuperarem aquells registres que continguin tant 
“management" com "air traffic" dins de la mateixa frase. 
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Estratègia de cerca – Construir la cerca

l Construir la cerca. Saber com es poden combinar entre 

elles per recuperar la informació més adequada

Operadors de proximitat

Permeten combinar els termes de cerca segons la seva posició (que 

estiguin en un mateix camp, a no més de dues paraules, en un mateix

paràgraf...) 

Per localitzar registres que contenen tots els termes 

de cerca junts i en l'ordre en què es van introduir

Per exemple, si cerquem air traffic ADJ management, 
recuperarem els registres amb els termes “air traffic" i 
“management” junts dins del mateix camp bibliogràfic i amb ”air
traffic" davant.

ADJ
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Estratègia de cerca – Construir la cerca

l Construir la cerca. Saber com es poden combinar entre 

elles per recuperar la informació més adequada

Operadors de proximitat

Permeten combinar els termes de cerca segons la seva posició (que 

estiguin en un mateix camp, a no més de dues paraules, en un mateix

paràgraf...) 

• Per localitzar registres que contenen tots els 

termes de cerca junts en un camp

• L'ordre dels termes no ha de coincidir amb 

l'ordre en què es van introduir

• Dins un mateix paràgraf o frase

Per exemple, si cerquem air traffic NEAR management 
recuperarem  els registres amb els termes “air traffic" i 
“management" junts dins del mateix camp bibliogràfic. “Air traffic" 
o “management" poden aparèixer els primers en el camp. 

NEAR
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Estratègia de cerca – Construir la cerca

l Construir la cerca. Saber com es poden combinar entre 

elles per recuperar la informació més adequada

Operadors de proximitat

Permeten combinar els termes de cerca segons la seva posició (que 

estiguin en un mateix camp, a no més de dues paraules, en un mateix

paràgraf...) 

Recupera la frase o paraules exactes que es 

troben entre cometes. 

Per exemple, si cerquem ”funding of AENA”, recuperarem els 
registres amb els termes junts i seguits, tal qual els hem escrit.

“   ”
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Estratègia de cerca – Construir la cerca

l Construir la cerca. Saber com es poden combinar entre 

elles per recuperar la informació més adequada

Altres operadors: comodins i truncaments

Signes que permeten cercar per l’arrel de la paraula o substituir-ne 

lletres

Els més comuns són: *   !   ?   $   #

Ens eviten haver d’especificar les diferents variants o terminacions 

(singular/plural, masculins/femenins, adjectius, etc.) d’una paraula

Exemples: 

manage* (recuperarem tots els documents que continguin els termes: 
management, manager...)
econom* (recuperarem economia, economista, economy, econòmic, económico... 
finan* (recuperarem tots els documents que continguin els termes: finances, 
financer, finançament, finançar, finanzas, financiar, financiación, finance
aer?a (recuperarem aèria, aérea)
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Estratègia de cerca – Exemple

El nostre tema de cerca és: La gestió del flux del trànsit aeri

Exemple 1 Concepte 2 Concepte 3

Gestió
Management
Administración
Administració

Flux
Flow
Flujo

Trànsit aeri 
Circulació aèria
Tráfico aéreo
Circulación aérea
Air traffic

(gesti* OR manag* OR administra*) AND (flux OR flujo OR flow) AND 

((trànsit OR tráfico OR circulaci*) ADJ aer*) OR air traffic))

AND

OR

Combinaríem sinònims amb OR i termes diferents amb AND 
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Estratègia de cerca – Limitar la cerca

 Per camps

Per exemple, efectuar la cerca només en el camp matèria

 Per llengua dels documents 

Per exemple, només resultats en català

 Per àmbit geogràfic o cronològic 

Per exemple, només resultats d’àmbit europeu

 Per format del document

Per exemple, només articles de revista

La majoria de fonts d’informació ens permeten filtrar els resultats

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

eliminant resultats innecessaris.

Utilitza filtres, facetes o límits.
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Estratègia de cerca – Resultats

m Analitzar el grau de pertinència i exhaustivitat dels resultats 

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

nostre treball? 
Pertinència

• Hem recuperat tots els resultats referents 
a la nostra necessitat d’informació que 

hi havia a la font d’informació? 
Exhaustivitat

Si no és així, potser haurem de... 

Reformular l’estratègia
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Estratègia de cerca – Resultats

m Analitzar el grau de pertinència i exhaustivitat dels resultats 

• Afegeix més conceptes rellevants i 
combina'ls amb AND

• Elimina truncaments

• Utilitza descriptors

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

Si obtens molts 
resultats

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

• Afegeix sinònims i combina'ls amb OR

• Utilitza truncaments

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

Si obtens pocs 
resultats
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On buscar?

• 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...)

Quines fonts d’informació utilitzaré? 

Per què buscar a la biblioteca si tenim  ?

A tenir en compte: a Internet hi ha molta informació poc fiable i 

poc rigorosa. Cal fer una lectura crítica de la informació trobada a 

Internet 
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On buscar? – Avaluació de les fonts 
d’informació

BUSQUEM FONTS D’INFORMACIÓ FIABLES!

Com saber si una font és fiable?

Ha estat avaluada!

TIPUS DE FONT AVALUACIÓ

Articles de revista
Llibres, capítols de llibre

Peer review

Treballs de recerca (tesis, TFG) Tutoritzats
Avaluats

Informació empresarial Auditories 

Cercadors acadèmics, bases 
de dades, sumaris electrònics

La informació que contenen 
ha estat avaluada 

Fonts oficials Autoritat reconeguda 
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On buscar?

• Cercador de la UAB (llibres, revistes, capítols de llibres, articles, 

bases de dades...)

• Catàleg col·lectiu de les Universitats de Catalunya (CCUC)

• Bases de dades (temàtiques o multidisciplinars)

• Guia temàtica de Gestió aeronàutica

• Dipòsit digital de documents de la UAB (DDD)

• Cercadors a Internet?

Quines fonts d’informació utilitzaré? 
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On buscar? – Cercador UAB

www.uab.cat/biblioteques

http://www.uab.cat/biblioteques
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On buscar? – Cercador UAB
www.uab.cat/biblioteques

Pots cercar des d’un únic punt, articles, llibres, capítols de llibre, bases de 

dades, etc...  

Busca simultàniament a:

• Catàleg de les biblioteques de la UAB

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

biblioteques de la UAB)

• Dipòsits digitals: DDD, Traces (base de dades de llengua i literatura 

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

Permet:

• Limitar els resultats segons diversos criteris

• Accedir al text complet (si està disponible)

• Gestionar les reserves i préstecs de documents a través de “El meu 

compte”

• Guardar llistes de documents, enviar les referències i exportar-les al 

gestor de referències bibliogràfiques Mendeley

http://www.uab.cat/biblioteques
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On buscar? – Cercador UAB

www.uab.cat/biblioteques

Filtres o 

facetes
Text 

complet

Guia del cercador: https://ddd.uab.cat/record/196855

http://www.uab.cat/biblioteques
https://ddd.uab.cat/record/196855
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On buscar? – Cercador UAB
www.uab.cat/biblioteques

Filtres o 

facetes

Localització i 

disponibilitat

http://www.uab.cat/biblioteques
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On buscar? – Cercador UAB
Cerca avançada
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On buscar? – Accés als recursos-e des 
de fora de la UAB 
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On buscar? – Trobar llibres i revistes
Al cercador trobarem llibres i revistes tant en paper com electrònics

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

• Indicarà els exemplars/fons, la 
disponibilitat i la biblioteca on es trobaEN PAPER
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On buscar? – Trobar e-revistes i e-llibres



29

On buscar? – Trobar e-revistes i e-llibres

! Algunes plataformes de llibres electrònics subscrits no permeten la

descàrrega

http://web.b.ebscohost.com/pfi/search/basic?sid=65db1445-64b9-4f6a-b60a-8058f124993e@pdc-v-sessmgr01&vid=0&sdb=edspub&tid=3000EP
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On buscar? – Articles 

Al Cercador trobarem articles de revista (DDD, base de dades com 

Dialnet, Elsevier, Wiley, Proquest, WOS...) 

• Si cerquem un article determinat  cerquem pel títol de l’article. Si 

no el trobem, podem buscar pel títol de la revista on està publicat

• Si cerquem articles sota una temàtica determinada  cercarem pel 

tema (per exemple: air traffic managment) i limitarem a Text complet 

o Peer Reviewed o per format: Article/capítol de llibre, reviews...

Exemple 1: Designing the Air–Ground Data Links for Future Air 
Traffic Control Communications

Exemple 2: Coordinated capacity and demand management 
in a redesigned Air Traffic Management value-chain
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On buscar? – Cercador UAB

Guardar i exportar resultats

• Des del Cercador es poden guardar els registres trobats 

• Es pot enviar per correu electrònic la informació dels 

documents trobats

• Es pot exportar la referència al gestor bibliogràfic Mendeley

• Comprar el llibre (imprès o electrònic) a través d’Amazon
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On buscar? – Catàleg col·lectiu de les 
Universitats de Catalunya (CCUC) 

puc.cbuc.cat

http://cbueg-mt.iii.com/iii/encore/?lang=cat


33

On buscar? – Bases de dades
Les bases de dades són una de les principals fonts d’informació

per trobar literatura científica
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On buscar? – Bases de dades
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On buscar? – 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

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

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

• Temàtica: multidisciplinar

https://cataleg.uab.cat/iii/encore/record/C__Rb1614349?lang=cat
https://cataleg.uab.cat/iii/encore/record/C__Rb1695596__S%C3%8Dndices-CSIC__Orightresult__U__X6?lang=cat&suite=def
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On buscar? – Bases de dades

Multidisciplinars

• Portal de publicacions electròniques i bases de dades de 
l’OCDE, accessible gratuïtament de manera parcial 

• Tipus de documents: informes, estadístiques, anuaris, 
llibres i working papers

• Temàtica: desenvolupament, economia, ocupació, 
finances i inversió, comerç i transport, etc.

La UAB té subscrita la base de dades World energy statistics and balances i també pot 
accedir a totes les monografies i publicacions periòdiques editades fins a finals de 2011.

https://cataleg.uab.cat/iii/encore/record/C__Rb1835853?lang=cat
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On buscar? – Bases de dades

Multidisciplinars

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

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

• Temàtica: multidisciplinar

• Altres: inclou bases de dades d’economia i empresa, com ara Hoover's Company 
Profiles, Accounting and Tax Database, Banking Information Source, European Business...

https://cataleg.uab.cat/iii/encore/record/C__Rb1842014__SProQuest__Orightresult__U__X8?lang=cat&suite=def
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On buscar? – Bases de dades

Multidisciplinars

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

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

obert)

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

• Temàtica: multidisciplinar

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

etc.  

https://cataleg.uab.cat/iii/encore/record/C__Rb1826052?lang=cat
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On buscar? – Bases de dades

Multidisciplinars

• Temàtica: multidisciplinar

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

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

• Portal d’àmbit principalment anglosaxó de l’empresa 

Clarivate Analytics. Inclou informació bibliomètrica d’alta 
qualitat

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

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

https://cataleg.uab.cat/iii/encore/record/C__Rb1625736?lang=cat
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On buscar? – Bases de dades temàtiques
Algunes bases de dades on trobar informació sobre Gestió Aeronàutica

Aeronàutica Economia, empresa 

i estadístiques

Dret

https://cataleg.uab.cat/iii/encore/record/C__Rb1773478?lang=cat
https://cataleg.uab.cat/iii/encore/record/C__Rb1574570?lang=cat
https://cataleg.uab.cat/iii/encore/record/C__Rb1425640?lang=cat
https://trid.trb.org/
https://cataleg.uab.cat/iii/encore/record/C__Rb1834939?lang=cat
https://cataleg.uab.cat/iii/encore/record/C__Rb1506928?lang=cat
https://www.econbiz.de/
https://cataleg.uab.cat/iii/encore/record/C__Rb1648121?lang=cat
http://repec.org/
https://cataleg.uab.cat/iii/encore/record/C__Rb1619341?lang=cat
https://cataleg.uab.cat/iii/encore/record/C__Rb1695387?lang=cat
https://cataleg.uab.cat/iii/encore/record/C__Rb1713818?lang=cat
https://cataleg.uab.cat/iii/encore/record/C__Rb1695465?lang=cat
https://cataleg.uab.cat/iii/encore/record/C__Rb1550120?lang=cat
https://cataleg.uab.cat/iii/encore/record/C__Rb1872427?lang=cat


41

Aeronàutica

• Text complet a les publicacions editades per l'Institute of Electric and Electronic Engineers
(IEEE) i l'Institute of Electric Engineering (IET)

• Tipus de documents: revistes, articles, llibres, transaccions, normes, cursos i actes de 
congressos 

• Temàtica: aeronàutica (aspectes d’aeronaus, aeroports, vol...), física, informàtica, 
enginyeria electrònica i elèctrica i enginyeria de telecomunicacions

• Elaborada per l’Association for Computing Machinery
(ACM)

• Text complet de totes les publicacions de la ACM i base 
dades bibliogràfica dels treballs principals en ciències de la 
computació d’editors acadèmics. 

• Tipus de documents: revistes, actes de congressos, butlletins 
de notícies i llibres

On buscar? – Bases de dades temàtiques

• Temàtica: informàtica i tecnologia de la informació. Cobreix temes aeronàutics 
relacionats amb la informàtica com ara l’aviònica, la simulació, el control del trànsit aeri, 
la gestió d’aeroports, els factors humans, el clima de l’aviació, etc.

https://cataleg.uab.cat/iii/encore/record/C__Rb1773478?lang=cat
https://cataleg.uab.cat/iii/encore/record/C__Rb1574570?lang=cat
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Aeronàutica

• Inclou registres del TRB’s Transportation Research Information Services (TRIS) Database i 
de l’OECD’s Joint Transport Research Centre’s International Transport Research
Documentation (ITRD) Database

• Tipus de documents: articles de revista, llibres, actes de congressos i informes tècnics, 
alguns amb accés a text complet

• Temàtica: aeroports, aerolínies, transport multimodal i intermodal amb èmfasis en els 
impactes econòmics, la planificació, finances, temes ambientals, seguretat, etc.

• Creada per l’American Mathematical Society

• Inclou tots els continguts de la revista Mathematical Reviews
(MR) des de 1940

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

• Tipus de documents: referències a articles de revista, 

conferències i llibres, ressenyes i resums 

• Temàtica: matemàtiques

On buscar? – Bases de dades temàtiques

https://cataleg.uab.cat/iii/encore/record/C__Rb1425640?lang=cat
https://trid.trb.org/
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Economia, empresa 

i estadístiques

• Especialitzada en l’àrea d’economia i empresa amb accés a 
text complet (recursos subscrits UAB o d’accés obert)

• Tipus de documents: articles, tesis, working papers, diaris com 
ara The Wall Street Journal i The Financial Times, informes 
anuals d'empreses nord-americanes, informes per sectors i per 
país, etc.

• Temàtica: economia, comptabilitat, recursos humans, 
tècniques de gestió, empreses, finances, màrqueting, etc.

• Produïda per l’American Economic Association i dona accés a text complet (recursos 
subscrits UAB o d’accés obert)

• Tipus de documents: referències bibliogràfiques d’articles de revista, working papers, 

obres col·lectives i tesis doctorals 

• Temàtica: economia

On buscar? – Bases de dades temàtiques

http://cataleg.uab.cat/iii/encore/record/C__Rb1834939__Sabi%20inform__P0,2__Orightresult__U__X6?lang=cat&suite=def
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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Economia, empresa 

i estadístiques

• Portal temàtic amb accés a text complet (si està 
disponible en obert)

• Tipus de documents: articles de revista, working papers i 
conferències procedents de bases de dades alemanyes i 
internacionals

On buscar? – Bases de dades temàtiques

• Base de dades a text complet 

• Tipus de documents: diaris, revistes comercials i informes a text complet així com 
fotografies

• Temàtica: informació d’actualitat i empresarial (cotitzacions, estats financers i notícies) 
recollida per Reuters i Dow Jones

• Temàtica: economia, empresa i negocis

• Altres: inclou un calendari d’esdeveniments amb informació sobre congressos 
acadèmics i escoles d’estiu

https://www.econbiz.de/
https://cataleg.uab.cat/iii/encore/record/C__Rb1648121?lang=cat
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Economia, empresa 

i estadístiques

On buscar? – Bases de dades temàtiques

• Base de dades de referències bibliogràriques. accés obert. 
Molts documents es poden descarregar gratuïtament

• Tipus de document: working papers, articles de revista, 
llibres, capítols de llibres i components de software

• Temàtica: economia i ciències relacionades

• Altres: projecte col·laboratiu que té com a objectiu millorar la difusió de la recerca en 
economia i ciències relacionades.

• Tipus de document: informes complets de dipòsits de comptes, ràtios, evolució financera, 
cotització a la borsa, etc. 

• Temàtica: informació financera i comptable d’empreses espanyoles i portugueses

• Altres: té un programa d’anàlisi financera que permet elaborar informes, gràfics i 
comparatives entre empreses i grups d’empreses

http://repec.org/
https://cataleg.uab.cat/iii/encore/record/C__Rb1619341?lang=cat
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Economia, empresa 

i estadístiques

On buscar? – Bases de dades temàtiques

• Tipus de document: estadístiques

• Temàtica: economia, comptabilitat nacional, finances, 
infraestructures (aeroports, telefonia, transports...), salut, 

població, pobresa, desenvolupament social, ciència i 
tecnologia, comerç, etc., de països desenvolupats i 
països en vies de desenvolupament des de 1960.

• Accés lliure

Més bases de dades a: Guia temàtica d’Economia, empresa i estadístiques

https://cataleg.uab.cat/iii/encore/record/C__Rb1695387?lang=cat
https://www.uab.cat/web/guies-tematiques/economia-1345711480989.html
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Dret

• Tipus de document: Legislació completa (estatal, 
autonòmica, foral i europea), codis legislatius i projectes 
de llei, jurisprudència, altres resolucions i consultes, 
doctrina, comentaris i bibliografia, novetats en informació 
jurídica, convenis col·lectius i pràctiques, i ajuts i 
subvencions. També inclou formularis (models processals i 
contractes i altres models substantius).

• Temàtica: dret

• Tipus de document: legislació completa, codis i convenis col·lectius, jurisprudència, altres 
resolucions i consultes, doctrina i bibliografia, i contractes i formularis

• Temàtica: dret

• Altres: conté La Ley Doctrina, amb el text complet de revistes i llibres de l'editorial La Ley.

On buscar? – Bases de dades temàtiques

https://cataleg.uab.cat/iii/encore/record/C__Rb1713818?lang=cat
https://cataleg.uab.cat/iii/encore/record/C__Rb1695465?lang=cat
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Dret

• Tipus de document: legislació completa i codis, 
jurisprudència, altres resolucions i consultes, doctrina i 
bibliografia, contractes i formularis, dossiers i esquemes 
temàtics. També inclou informació jurídica internacional

• Temàtica: dret

• Base de dades a text complet d’àmbit jurídic

• Tipus de document: legislació completa (autonòmica, estatal i comunitària), codis i 
convenis col·lectius, jurisprudència, altres resolucions i consultes, doctrina i bibliografia, 
contractes i formularis, i notícies. També recull informació jurídica internacional de 
diferents països del món. Accés a 4 Pràctics: Sociedades Mercantiles, Contencioso-
Administrativo, Esquemas Procesales, i Laboral.

• Temàtica: dret

Més bases de dades a: Guia temàtica de dret

On buscar? – Bases de dades temàtiques

https://www.uab.cat/web/guies-tematiques/dret-1345711473944.html
https://cataleg.uab.cat/iii/encore/record/C__Rb1550120?lang=cat
https://cataleg.uab.cat/iii/encore/record/C__Rb1872427?lang=cat
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On buscar? – Guardar i exportar els 
resultats
La majoria de bases de dades permeten:

• Guardar la cerca 

• Crear alertes bibliogràfiques 

• Exportar registres a gestors bibliogràfics i en diversos formats

• Descarregar els articles (recursos subscrits UAB o d’accés obert)
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On buscar? – Cercadors a Internet

• Base de dades de pàgines web indexades automàticament

• Permeten a l’usuari fer consultes a partir d’una o més paraules que 

apareguin en els documents indexats

• Són útils per trobar documents i llocs web

• Donen accés a informació actualitzada

• Recuperen una gran quantitat d’informació

Perill d’infoxicació

• Google Scholar: bon punt de partida que proporciona una 

visió general. És el cercador de Google enfocat al món acadèmic 

i de la investigació: especialitzat en articles de revistes científiques, 

treballs de recerca, informes, tesis, llibres, etc. 

https://scholar.google.es/

https://scholar.google.es/
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On buscar? – Cercadors a Internet

• Google Scholar: es pot configurar perquè inclogui enllaços 

als recursos digitals de la UAB

• Google Scholar Button: extensió que s’afegeix al navegador
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On buscar? – Guia temàtica de 
Gestió Aeronàutica

https://www.uab.cat/web/guies-tematiques/gestio-aeronautica-

1345711571508.html

https://www.uab.cat/web/guies-tematiques/gestio-aeronautica-1345711571508.html
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Busques inspiració?

Font de la imatge: Freepik

https://www.freepik.es/vector-gratis/ideas-creatividad-bombillas-doodle-coleccion-vector_4034259.htm
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TFG de Gestió Aeronàutica al DDD

https://ddd.uab.cat/search?f=codiplaestudis&p=829&cc=tfg

https://ddd.uab.cat/search?f=codiplaestudis&p=829&cc=tfg
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Més treballs de recerca 

• Tesis doctorals: TDX, TESEO, Dialnet – Tesis 

• Treballs de recerca (màsters, postgraus): 

RECERCAT, Treballs de recerca i 

projectes de final de carrera al DDD

Font de la imatge: Freepik

https://www.tdx.cat/
https://www.educacion.gob.es/teseo/irGestionarConsulta.do
https://dialnet.unirioja.es/tesis
https://www.recercat.cat/
https://ddd.uab.cat/search?ln=ca&cc=gesaerpfc&p=masterthesis&f=&action_search=Cerca&c=gesaerpfc&c=&sf=&so=d&rm=&rg=10&sc=1&of=hb
https://www.freepik.es/foto-gratis/lugar-trabajo-telefono-inteligente-portatil-portatil_2419911.htm
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Preguntes?
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El proper dia veurem…

• Per què citem? Com citem? Estils de citació

• Introducció a Mendeley: gestor de referències bibliogràfiques

• Drets d’autor en el TFG

• Cessió de drets i Llicències Creative Commons. El plagi

• Publicar el TFG al DDD
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Gràcies!
#bibliotequesUAB

@busuab


