
1

Cerca i gestió de la informació: 

les principals fonts d’informació en 

Història
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Estratègia de cerca
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Identifica 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

• Utilitza termes significatius, que 
representen conceptes 
rellevants

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

• Busca sinònims i termes 
relacionats

• Equivalències en anglès i en 
altres llengües rellevants
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Exemple

Fixa’t en el tema descrit en el paràgraf següent i identifica 
els conceptes clau. Aquests seran els termes de cerca, que 
caldrà utilitzar per buscar informació al cercador, base de 
dades, etc. 

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

Els termes subratllats seran les paraules claus, menys 
actualment, però tindrem present que la informació que 
volem és actual i filtrarem els resultats cronològicament. 
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Ara cal que pensis formes alternatives d’aquestes paraules clau:  

sinònims i paraules equivalents en altres llengües, paraules més 

específiques o més generals, per utilitzar-les a l’hora de buscar: 

Concepte 1 Concepte 2 Concepte 3

contaminació de l’aire adolescents trànsit

pol·lució joves circulació

nois cotxes

vehicles
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Operadors booleans

•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.

Els operadors booleans s’utilitzen per fer cerques d’informació. Aquests 

operadors permeten combinar els termes de cerca per refinar i 

recuperar exactament tot allò que necessitis.
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Altres operadors: truncament

• Les paraules clau poden tenir sufixos i
recuperar totes aquestes variants ens pot
ajudar a cercar documents que ens
interessin.

• 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.
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Operadors  de proximitat:

• 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.

• 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. 
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Exemple

El nostre tema de cerca és Com afecta, actualment, la 

contaminació de l’aire causada pel trànsit als adolescents

Combinarem sinònims amb OR i termes diferents amb AND. Així 

quedaria: 

(contaminació OR pol·lució) AND (adolescents OR joves OR nois) AND 

(trànsit OR circulació OR cotxes OR vehicles)
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Massa resultats? Posa un filtre a la 
teva cerca

✔Per camps (p.e., efectua la cerca només en el 

camp d’autor)

✔Delimita per la llengua dels documents

✔ Per àmbit geogràfic o cronològic

✔Per format del document (p.e., només articles 

de revista …)
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Consells per a replantejar l'estratègia 
de cerca

• Afegeix més conceptes rellevants i 
combina'ls amb AND.

• Elimina truncaments

• Utilitza descriptors.

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

Si obtens molts 
resultats

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

• Afegeix sinònims i combina'ls amb OR.

• Utilitza truncaments.

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

Si obtens pocs 
resultats
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Recomanacions
• 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 científica 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.
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Les fonts d’informació són aquells objectes o subjectes 

que generen, contenen, subministren o transfereixen 

informació

✔Fonts primàries: donen accés directe a la 
informació. Exemples: llibres, revistes, 
diccionaris, enciclopèdies, etc.

✔Fonts secundàries: són aquelles que no 
ofereixen coneixements nous però que 
faciliten l’accés a les fonts primàries. 
Exemples: catàlegs, bases de dades, 
portals temàtics, etc.
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Camps de cerca i tipus de cerca
Els camps de cerca són les parts dels registres dels documents en

les quals busquem els termes que seleccionem. Els camps de

cerca més habituals són: text lliure, títol, autor, paraules clau,

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

✔La cerca bàsica, en general, només 

ens permet fer la cerca en un únic 
camp del registre: per autor, per títol ... 

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

Et mostrem  les eines més adequades per localitzar llibres, articles i 
altra bibliografia acadèmica:

Fonts bàsiques Fonts  especialitzades

✔Cercador de les Biblioteques UAB ✔Bases de dades

✔Catàleg Col.lectiu de les 

Universitats de Catalunya (CCUC)

✔Guies temàtiques

✔REBIUN: Catálogo Colectivo de la 

Red de Bibliotecas Universitarias.

✔Cercadors  especialitzats, 

repositoris … 

http://www.uab.cat/biblioteques/
http://www.uab.cat/web/els-nostres-fons/bases-de-dades-i-altres-recursos-electronics-1345746021506.html
http://cbueg-mt.iii.com/iii/encore/search/C__S__Orightresult__U1?lang=cat&suite=def
https://www.uab.cat/web/estudia-i-investiga/guies-tematiques-1345708785661.html
http://www.catalogo.rebiun.org/
http://www.uab.cat/web/els-nostres-fons/diposits-digitals-1345719614031.html
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El Cercador: http://www.uab.cat/biblioteques

http://www.uab.cat/biblioteques
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El Cercador

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.

Permet:

• Limitar els resultats segons diversos criteris.

• Accedir al text complet (si està disponible).

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

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

al gestor de referències bibliogràfiques Mendeley.
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Resultats cercador
Al realitzar una cerca ens mostra tots els documents tant impresos 

com electrònics i pots fer filtres per acotar els resultats: 

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

Catàleg UAB.

• Veure només els documents electrònics: filtrar per Biblioteca 

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

complet.

• Veure aquells recursos electrònics publicats en revistes 

d’impacte: Filtrar per Peer review

• Filtrar per altres facetes com són: biblioteca, col·lecció, format, 

idioma, matèria, àmbit geogràfic, anys de publicació .... 

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

Filtres o 

facetes
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Cerca avançada
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On buscar? : accés als recursos-e 
des de fora de la UAB 
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Com trobar llibres i revistes
Al cercador trobarem llibres i revistes tant en paper

com electrònics.
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Com trobar revistes
Tant si la revista és impresa com electrònica, cal consultar el cercador, que donarà

accés directe al text complet de la revista, si la tenim subscrita o, si tenim la versió

impresa, indicarà en quina biblioteca es troba.

Les Biblioteques UAB compten amb un munt de revistes electròniques subscrites, així

com plataformes específiques en aquest tipus de format:

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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Com trobar llibres electrònics
Les Biblioteques UAB compten amb un munt de llibres electrònics subscrits,

així com plataformes específiques en aquest tipus de format, encara que

algunes plataformes 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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Trobar articles
Al Cercador trobarem articles de revista (DDD, base de dades com 
Dialnet, Elsevier, Wiley, Proquest, Web of Science, etc.) 

• 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: economia espanyola) i 

limitarem a Text complet o Peer Reviewed o per format: 

Article/capítol de llibre, reviews, etc.
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Podem cercar també a : 

http://cbueg-mt.iii.com/iii/encore/?lang=cat
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https://rebiun.baratz.es/rebiun/search?q=
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• Cercadors: eina de cerca per 
paraules clau que mostra un llistat de 
pàgines web indexades 
automàticament. Són útils per trobar 
documents i llocs web, donen accés 
a informació actualitzada i 
recuperen una gran quantitat 
d’informació.

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

Cercar a Internet
Cal tenir en compte que: a Internet hi ha molta informació poc fiable 

i  poc rigorosa  i cal fer una lectura crítica de la informació trobada.
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Cercador 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 Acadèmic: 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. 

GoogleBooks: vista prèvia de milions de llibres publicats arreu del 

món.

Informació de com enllaçar la Biblioteca Digital UAB al Google Scholar, 

en aquest vídeo.

https://scholar.google.es/
https://books.google.com/
https://www.youtube.com/watch?v=VoeIVmE2iCY&list=PLUvzY5jD2ViDNhoI1V2iGCejs-qqPqsbj&index=2
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Premsa digital

El portal El Quiosc posa a la teva disposició la premsa digital i les bases de 

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

mitjans, cercadors de notícies, etc.) https://www.bib.uab.cat/premsa/

https://www.bib.uab.cat/premsa/
https://www.bib.uab.cat/premsa/
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On cercar les bases de dades?

http://www.uab.cat/biblioteques

http://www.uab.cat/biblioteques
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Bases de dades (científiques)

Les bases de dades són una de les principals fonts 

d’informació per trobar literatura científica

I en hi ha d’especialitzades com

https://www-uab-cat.are.uab.cat/web/guies-tematiques/filologia/bases-de-dades-1345788960021.html
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Bases de dades (científiques)

Grans portals de revistes científiques:

Portals d’editorials:

http://dialnet.unirioja.es/
https://doaj.org/
http://www.redalyc.org/
http://www.raco.cat/
https://cataleg.uab.cat/iii/encore/record/C__Rb1698976?lang=cat
https://cataleg.uab.cat/iii/encore/record/C__Rb1662522?lang=cat
https://cataleg.uab.cat/iii/encore/record/C__Rb1574568?lang=cat
https://cataleg.uab.cat/iii/encore/record/C__Rb1910424?lang=cat
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Estratègia de cerca a les bases de dades

En interrogar la base de dades podem fer 

servir:

• Camps: TÍTOL, AUTOR, FONT, etc.

• Operadors booleans: AND, OR, NOT

• Operadors de proximitat: WITH, ADJ, NEAR, “ ”

• Per ampliar: Truncaments i comodins: *   !   ?   $   #

• Per limitar: Filtres: tipus de document, idioma, any… 

• Tesaure de la base de dades
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Humanities Full text

• Humanities Full Text: Base de dades bibliogràfica que recull 

citacions d'articles apareguts en publicacions periòdiques 

especialitzades en humanitats. Accés a articles a text 
complet publicats a partir de gener de 1995.

• Tipus de documents: articles de revistes i publicacions 

periòdiques

• Temàtica: humanitats
• Llengua: anglès

• Consulta la guia d’ús

https://cataleg.uab.cat/iii/encore/record/C__Rb1592443?lang=cat
about:blank


37

Arts & Humanities Database

Arts & Humanities Database: Aquesta base de dades (inclosa a 

ProQuest Central) disposa de centenars de títols sobre art, 

arquitectura, disseny, història, filosofia, música, literatura, teatre i estudis 

culturals. Ha estat dissenyada per a completar els índexs següents: 

ABM, Avery, BHA, BHI, DAAI, Index Islamicus, MLA, Philosopher’s Index i 
RILM.

• Tipus de documents: articles de revista, llibres, capítols de 

llibres, actes de congressos, tesis doctorals, etc. 
• Temàtica: humanitats

• Llengua: anglès

• Consulta la guia d’ús

https://cataleg.uab.cat/iii/encore/record/C__Rb1936740?lang=cat
https://proquest.libguides.com/pqc_es
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Dialnet i IndicesCSIC

• Dialnet: 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 

• Consulta la guia d’ús

• ÍnDICEs: 

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

monografies

• Temàtica: multidisciplinar

• Consulta la guia d’ús

https://cataleg.uab.cat/iii/encore/record/C__Rb1614349?lang=cat
https://dialnet.unirioja.es/publico/anexos/info_Dialnet_Plus.pdf
https://cataleg.uab.cat/iii/encore/record/C__Rb1695596?lang=cat
https://indices.csic.es/sites/default/files/2018-02/Manual%20para%20suscriptores%20InDICEs-CSIC.pdf
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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Scopus

• Scopus: 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.  

• Consulta la guia d’ús

https://cataleg.uab.cat/iii/encore/record/C__Rb1826052?lang=cat
http://diposit.ub.edu/dspace/bitstream/2445/114662/5/Scopus_guia_112018.pdf
https://cataleg.uab.cat/iii/encore/record/C__Rb1826052?lang=cat
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Web of Science
• Web of Science: WOS. 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. 

• 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 

• Consulta la guia d’ús

https://cataleg.uab.cat/iii/encore/record/C__Rb1625736?lang=cat
https://cataleg.uab.cat/iii/encore/record/C__Rb1625736?lang=cat
http://diposit.ub.edu/dspace/bitstream/2445/113538/4/WoS_guia_082018.pdf
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Base de dades especialitzades

• Història: bases de dades d’Història - Servei de 

Biblioteques

https://www.uab.cat/web/guies-tematiques/historia/bases-de-dades-1345789300610.html
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Què són els drets d’autor
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Què són el Drets d’autor?

AUTOR/

CREADOR

Automàticament ADQUIREIX UNS DRETS sobre la seva obra 

que cal respectar, encara que aquesta es trobi de forma lliure per Internet i 

en qualsevol format: fotografia, article, etc.

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

Font: Freepik

http://www.freepik.com/
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Tipus de drets

DRETS MORALS

Integritat

Paternitat

DRETS PATRIMONIALS O 
D’EXPLOTACIÓ

Reproducció: copies. 
Límits: copia privada, per 

recerca

Distribució de còpies 
(venda, lloguer o préstec)

Comunicació accés a 
l’obra sense distribució 

d’exemplars

Transformació

Modificar adquirint la titularitat de 
l’obra derivada

Intransferibles
Sense límit temporal

Transferibles
70 anys des de la mort de l’autor

Ex. Els pots transferir a d’altres 
per a distribuir, traduir o 
reproduir el teu Treball
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Drets d’autor: com respectar-los

Cal citar les fonts consultades per tal de:

• Reconèixer el treball dels altres

• Documentar la recerca realitzada

Cal citar tot el material emprat:

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

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

• Música, sons, etc.

No citar les fonts es considera plagi
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Què és el domini públic

Domini públic

• Situació en què queden les obres literàries, artístiques o científiques 
quan venç el termini vigència de protecció dels drets d’explotació.

• Els drets d’explotació es mantenen fins a 70 anys després de la mort 
de l'autor.

• Després passen al domini públic i poden ser utilitzades totalment o 

parcial en els nostres treballs de recerca.

No cal demanar permís per utilitzar les obres en domini públic

Podeu consultar la infografia de la CRUE: Domini públic

http://rebiun.xercode.es/xmlui/bitstream/handle/20.500.11967/88/Dominio p%C3%BAblicoCAT.pdf?sequence=1&isAllowed=y
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Drets d’autor

Per qualsevol dubte consulta el 

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

Insert Image

http://blogs.uab.cat/dretsautor/
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Què puc incloure en el meu 
Treball?
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Què puc incloure en el meu Treball?

Puc posar un fragment de text d'una altra obra?

Puc incloure una imatge?

Puc posar una captura de pantalla? 

I una piulada?

Font: Pixabay
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Què puc incloure en el meu treball?

A l'hora de redactar el teu treball has de tenir en compte quin ús li 

donaràs a la informació que has consultat (documents, imatges, xarxes 

socials, etc.) i com reflectir aquesta informació en el treball. Has de 

respectar els drets d’autor.

COPIAR una obra 

(imatge, fotografia, 

notícia, tuit…) o un 

fragment de text d’un 

treball ja publicat sense 
citar-lo és PLAGI
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Què puc incloure en el meu Treball?

En el cas d’imatges, fotografies … 

Considerem recursos audiovisuals aquells amb elements visuals i /o 

auditius. N’hi ha de diferents tipus: imatge (fotografies, dibuixos, mapes, 

diagrames, etc.), so (música, pronunciació, etc.) i vídeo.

Qualsevol recurs audiovisual que es troba a través d’Internet TÉ DRETS 

D’AUTOR.

Que estigui disponible al web no significa que s’hagi abandonat cap dels 

drets que la llei li reconeix a l’autor de l’obra (reproducció, distribució, 

comunicació pública, etc.)

Guia de Recursos audiovisuals i drets d’autor del Servei de 

Biblioteques UAB.

https://ddd.uab.cat/record/108435
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Evitar el Plagi

Com evitar el plagi?

Parafrasejant: explicant amb 
les teves pròpies paraules el 
que ha dit una altra persona 

Citant qualsevol dada, imatge o 
text que no sigui propis

• Per llei hem de respectar la paternitat

• Per justificar la teva pròpia recerca
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Dret de cita

Si utilitzes continguts protegits... pots acollir-te al 

DRET DE CITA

És la facultat que es dóna a qualsevol usuari per incorporar part 

d’una obra protegida en una de pròpia, de forma limitada, sense 

haver de demanar autorització a l’autor

Quan es compleixin aquestes condicions simultàniament:

• Amb finalitat docent o investigadora (p.e.: el Treball 
Acadèmic)

• Amb finalitat d’il·lustrar les teves explicacions (anàlisi o judici 
crític)

• De forma proporcionada: són un complement del teu treball 
(imatges senceres)

• Sobre imatges i textos ja divulgats
• Citant font i autor del document original [referència]

Quan em puc acollir al dret de cita? 
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Dret de cita

Et cal el PERMÍS DE L’AUTOR, per escrit, i 

per un ús en concret

I si no compleixo les condicions?

Font: Freepik

https://www.freepik.es/vector-gratis/notas-paper-coloridas-chinchetas_1013490.htm
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Opció 1 - Fes 
les teves 

pròpies fotos 
o dissenys

Opció 2 – Utilitza 
continguts 

d’accés obert

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

Busca als cercadors 
d’imatges i sons que 

trobaràs a la guia 
Recursos audiovisuals i 

drets d’autor

Opció 3 –
Continguts 
protegits

Et cal el PERMÍS DE 
L'AUTOR, per escrit, i 

per un ús en concret. 
En alguns casos, 
però, ens podem 

acollir al dret de cita

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

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

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

Què pots incorporar al teu Treball?

Font: Freepik

https://www.google.cat/advanced_search?hl=ca&fg=1
https://ddd.uab.cat/record/108435
https://www.freepik.es/vector-gratis/notas-paper-coloridas-chinchetas_1013490.htm
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Drets d’autor – Xarxes socials

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

• La plataforma no té responsabilitats a no ser que conegui que es 

vulneren drets de tercers.

• Consulteu els apartats legals de les webs on sovint queden 

especificats els drets reservats i cedits.

Quin ús es pot fer de les captures de pantalla, fragments de 

textos, piulades o imatges de persones procedents de les 
xarxes socials?

Els continguts protegits per drets de propietat intel·lectual existents a 

les xarxes socials s’han de tractar com qualsevol altre contingut 

ubicat en un altre suport (llibres, llocs web...)

Qui té els drets d’autor dels continguts publicats a les 
xarxes socials? 
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Altres drets 
Dades personals, dades confidencials, dret d’imatge
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Dades  personals al Treball Acadèmic

Per poder incorporar dades de caràcter personal al teu Treball cal el 
CONSENTIMENT previ l’usuari o usuaris implicats.

CATEGORIES ESPECIALS DE DADESDADES PERSONALS

Són dades personals que revelen informació 
considerada especialment sensible i 

mereixedora d’una protecció reforçada:

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

Informació referida a persones físiques 
identificades o identificables: 

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

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

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

• En el cas de les categories especials de dades el 

consentiment ha de ser sempre explícit. Per tant, hauràs de 

recollir aquest consentiment de manera que puguis 
demostrar, si cal, haver-lo obtingut.

• Si no es té el consentiment, la publicació dels treballs 

implicaria una cessió de dades que constitueix una infracció 
molt greu, castigada amb una multa de fins 600.000 euros.

• En acabar el treball, s’ha de destruir la informació des del 

moment en què les dades ja no són necessàries per la 

finalitat per la qual van ser recollides.
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Dades confidencials al teu Treball

Si fas servir dades confidencials d'empreses / institucions / 

laboratoris… en el  teu treball, hauràs de tenir en compte 

el següent: 

Si s’utilitza dades de caràcter confidencial d’empreses o 

institucions en el treball acadèmic i/o el realitza en una estada 

en una empresa o institució, s’estableix que l’estudiant i 

l’empresa hauran de signar un acord de confidencialitat en el 

qual haurà de constar, per una banda, la informació que s’ha 

de tractar de manera confidencial i, d’altra banda, una 

autorització de l’empresa a l’estudiant per presentar el seu 

treball davant del professor-tutor i, si s’escau, del tribunal 

avaluador. 
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Dret d’imatge
Si el teu Treball ha d’incloure fotografies, vídeos, etc. on apareguin 

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

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

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

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

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

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

I perquè així consti signo la present,

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

www.uab.cat/doc/cessiodretsimatge

https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=2&ved=2ahUKEwjg69qfvejhAhVECxoKHb3_C2QQFjABegQIARAC&url=http://www.uab.cat/doc/cessiodretsimatge&usg=AOvVaw0DlwW5KZDi5DFT9-9oScby
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Altres drets 

Més informació:

• PMF sobre dades personals (UAB)

• PMF sobre drets d’imatge (UAB)

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

https://blogs.uab.cat/dretsautor/category/dades-personals/
https://blogs.uab.cat/dretsautor/category/imatges-i-audiovisuals/
http://apdcat.gencat.cat/ca/documentacio/RGPD/
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El plagi
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El plagi

Respectar els drets versus plagi

Quan elaboris el teu treball has de respectar els drets d’autor

COPIAR una obra (imatge, fotografia, notícia, tuit ... ) o 

un fragment d’un text ja publicat sense citar-lo és plagi

Més informació: Infografia “the plagiarism spectrum” de Turnitin on 

s’exemplifiquen diferents tipus de plagi.

https://www.turnitin.com/static/plagiarism-spectrum/?Product=Turnitin&Notification_Language=English&Lead_Origin=Website&source=Website%20-%20Event&_ga=2.151365561.1446549381.1505406456-1517599288.1505406456
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Què és el plagi?

Plagiar és ocultar les fonts utilitzades i fer passar per nostres idees o 

fragments de text que s’han copiat d'altres treballs. S'incorre en un 

incompliment de la propietat intel·lectual. 

COPIAR una obra (imatge, fotografia, notícia, tuit ... ) o un fragment 

d’un text ja publicat sense citar-lo és plagi.

És plagi per exemple:

• Copiar el treball d’un company o companya sense reconèixer la 

seva autoria.

• Tallar i enganxar fragments de text trobats a llibres o a internet sense 

reconèixer la seva autoria.

• Parafrasejar les idees d’altres sense reconèixer la seva autoria.

• Incorporar un dibuix o un gràfic sense reconèixer la seva autoria.

• Reutilitzar material propi sense indicar la referència al treball anterior, 

es considera autoplagi.
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El plagi

Com evitar el plagi

• Per llei hem de 

respectar la paternitat
de l’obra.

• Per justificar la teva 

pròpia recerca.

Citant qualsevol dada, 

imatge o text que no 

sigui propi.

Parafrasejant: 

explicant amb les 

teves pròpies paraules 

el què ha dit una altra 

persona.

Recorda: has signat un document de compromís d’obra 
original.
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El plagi

La Universitat té una política molt estricta contra el plagi. 

Posa a l’abast del professorat un seguit d’eines informàtiques capaces 

de detectar el plagi als treballs que s’hi lliuren.

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

no són fruit de la intencionalitat, de la deshonestedat, sinó de la 

ignorància. Una ignorància sobre un aspecte clau de la feina 

acadèmica: citar correctament. 

Consulteu l’apartat : Gestió de la informació. Citacions i bibliografia i 
al mòdul anterior t’explicavem com citar

https://e-aules.uab.cat/2017-18/mod/page/view.php?id=73409
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Bones pràctiques amb la publicació 
de dades

● Publicar el meu Treball on vulgui mentre conservi els drets d’explotació.

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

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

● Reproduir sense autorització disposicions legals o reglamentàries, resolucions dels 
òrgans jurisdiccionals o actes, etc., dels organismes públics.

● Incloure fotografies que he fet a persones si m’han fet la cessió dels drets 
d’imatge.

● A l’annex hi posarem el model utilitzat però no les autoritzacions amb les dades.

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

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

● Utilitzar lliurement les obres de domini públic.

● Utilitzar meres fotografies (no artístiques) passats 25 anys de la data de realització.

✔



6969

Males pràctiques amb la publicació de dades

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

● Incloure com annex articles protegits.

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

● Incloure fragments d’obres que es troben al domini públic sense 

citar l’autor. 

● La paternitat és un dret moral sense límit temporal.

● Incloure dades d’empresa.

● Per a dades protegides d’empresa cal el consentiment exprés de 

l’empresa.

● Incloure imatges de google imatges o de les xarxes socials.

● No sense comprovar si es poden reutilitzar. Internet no és sinònim de “no 

drets”.

● Reproduir les entrevistes (fragments o senceres) que he realitzat. 

● Caldria prèviament sol·licitar el permís.

● Incorporar fotos, dissenys o gràfics que he elaborat sense indicar-ne 

l’autoria

● Signar el treball.
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El plagi

Més informació: 

l El plagio y la honestidad académica. Tutorial produït per The 

University of Sydney Library, adaptat i traduït per la CRUE

Citacions i bibliografia. Servei de Biblioteques UAB

Guia explicativa adreçada a a l’alumnat sobre com citar per a 
evitar el plagi UAB

Argumenta. Evitar el plagi

http://www.crue.org/tutorial_plagio/
http://www.uab.cat/web/estudia-i-investiga/citacions-i-bibliografia-1345708785665.html
http://www.uab.cat/web/estudia-i-investiga/citacions-i-bibliografia-1345708785665.html
http://blogs.uab.cat/suportcampus/files/2018/03/Alumnat.-Citar-per-a-Evitar-el-Plagi.pdf
http://wuster.uab.es/web_argumenta_obert/unit_20/tot_t20.html
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Citacions i bibliografia: 
conceptes generals
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Citar i elaborar la bibliografia

Per preparar qualsevol treball cal que consultem informació 
ja publicada, és a dir, que el documentem. 

Però quan utilitzem aquesta informació aliena (un article, un 
llibre, una web, una dada estadística, etc.) al redactar el 
nostre propi text, tant si incloem frases literals com si resumim 
una idea o la parafrasegem, hem de declarar d'on l'hem 
tret, és a dir, hem de citar la font de procedència. 

Per tant: 

• Quan redactes el treball i utilitzes continguts elaborats per 
altres persones, cita’ls correctament dins del text.

• Quan busques informació: Anota la referència de tots els 
documents que consultes. De qualsevol font: llibre, article, 
recurs web, piulada, imatge, dada estadística...
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Per reconèixer l’autor original de la 
idea i delimitar responsabilitats.

Per reforçar els nostres arguments 
amb la investigació i teories d’altres.

Per evitar el plagi.

Per localitzar les fonts citades (llibres, 
articles, web...) i facilitar que el lector 

pugui ampliar informació.

Per donar credibilitat i ser rigorós en 
el teu treball. Si dius d’on has tret la 

informació, demostres que t’has 
documentat.

Per què citar?

PER QUÈ 
CAL CITAR?
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Què cal citar?

QUÈ CAL 
CITAR?

Qualsevol idea o frase que NO 
sigui d’elaboració pròpia.

Qualsevol informació que NO   
pertanyi al coneixement general.

Podem citar: dades, imatges 
(fotos, mapes, gràfics), taules, 
etc. 
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Com citem?

Insert Image

COM 
CITEM?

ESTILS
Hi ha molts estils diferents per citar. Tots els estils 

bibliogràfics tenen dues parts: La citació dins del 
text i la bibliografia al final del document.

3 TIPUS D’ELEMENTS PER A CITAR

Formalment citem mitjançant: citacions, referències 
bibliogràfiques i/o la bibliografia.

ESTIL NORMALITZAT

És necessari citar i presentar les referències 
bibliogràfiques de manera coherent i uniforme. 
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Què és una citació

Una citació és el vincle que s’estableix entre el nostre text i les 

idees, frases o documents d’un altre, , és a dir, la forma de 

remetre a la font d'on prenem la informació prestada.

Pot estar inserida a manera de nombres, asteriscs o notes entre 

parèntesi dins del text i es complementa amb la referència al 

final del capítol o al final de tot el text en forma de bibliografia.

Hi ha diferents formes de  citar:

• Transcriure de forma literal el que ha escrit un 
altre autor, escrivint la cita textual entre cometes

• Parafrasejar o explicar amb les nostres pròpies 

paraules les idees d'un altre autor, contingudes 
en un altre treball
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Formes de citar

Parafrasejar, és a dir, expressa amb les teves pròpies paraules els 

pensaments o idees d'altres autors. Has d'analitzar les idees dels altres i 

aportar la teva visió sobre el tema, no només canviar l'ordre de les 

paraules. Igualment cal citar la font d'on has extret la idea original.

Exemple extret de la guia Citar i elaborar la bibliografia 
de la Bibliotecnica UPC 

https://bibliotecnica.upc.edu/
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Formes de citar
Transcriure de forma literal: Si se cita un text d'un altre autor, cal posar-

lo entre cometes. Cal afegir la referència del document que se cita. Els 

textos es poden transcriure textualment, en la llengua original, o bé 

traduir-los a un altre idioma. En aquest darrer cas, cal indicar-ho de forma 

clara.

Exemples extrets de la guia Citar i elaborar la bibliografia 
de la Bibliotecnica UPC 

Si el fragment és llarg, el paràgraf se sagna i el cos de lletra és més petit:

https://bibliotecnica.upc.edu/
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Mètodes de citació

L'estil de citació que utilitzeu us marcarà com es relaciona la 

citació dins del text amb les corresponents 

referències bibliogràfiques, però a mode de resum, 

destaquem els tres sistemes següents:

• Mètode d’autor y any

• Mètode numèric

• Mètode de notes



8080

Mètode d’autor i any

El mètode d'autor i any insereix dins del text i entre parèntesis una 

forma abreujada de la referència bibliogràfica, que 

consisteix amb l'autor o autors i l'any de publicació.  

• Si el nom de l'autor ja l'heu mencionat al text només s'indica 

entre parèntesis l'any de publicació

• Si el nom de l'autor no l'heu mencionat al text, entre parèntesis haureu 

d'incloure l'autor i l'any de publicació
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Mètode numèric

El mètode numèric utilitza números a l'hora de citar o d'inserir les 

referències dins del text. Per tal d'inserir aquests números dins del 

text s'utilitzen parèntesis, claudàtors o bé subíndexs: 

• Numeració única: El mateix document 
citat diverses vegades dins del 

text, rebrà sempre el mateix número. A 

la bibliografia, les referències 

bibliogràfiques apareixeran ordenades 

alfabèticament.

• Numeració consecutiva: Les 
diverses cites d'un mateix document 

dins del text rebran números diferents. 

A la bibliografia, les referències 

bibliogràfiques apareixeran 

ordenades numèricament segons 

l'ordre d'aparició dins del text.
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Mètode de notes

• El mètode de notes utilitza 

números que remeten a 

notes ordenades 

numèricament segons l'ordre 

d'aparició. Aquestes notes es 

poden trobar al peu de 

pàgina, al final d'un capítol o 
al final del document.

• Les notes poden contenir una 

o vàries referències 

bibliogràfiques o bé una 

citació abreujada que 
remet a la bibliografia.
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Contacte

@bibliotequesUAB

@biblioteques_UAB

fb.com/bibliotequesUAB

www.youtube.com/c/BibliotequesU

AB_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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#bibliotequesUAB

Moltes gràcies per 
la vostra atenció!


