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Web del Serveide BibliotequesUAB
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https://www.uab.cat/biblioteques

about:blank


Cercador general
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Recomanem identificar-se per no tenir problemas 
d’accés a documentació digital



Cercador: Revistes electròniquesI
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Tipus de recurs: Revistes        Disponibilitat: Disponible en línia



Cercador: Revistes electròniquesII
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Revistes digitals des de la página principal del SdB

Tema al desplegable de 
l’esquerra: Ciències de la 
Salut i Biològiques > 
Psiquiatria > Psicología Clínica



Cercador: Revistes electròniques
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Buscar articles dins la revista

Enllaç al proveïdor



Cercador: Revistes electròniquesIII
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Tipus de recurs: Articles (Disponibilitat: Disponible en línea)



Cercador: Llibreselectrònics
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Tipus de recurs: Llibres Disponibilitat: Disponible en línia



Cercador: Llibreselectrònics
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Enllaç a la plataforma



Cercador: Llibreselectrònics
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Cada plataforma ofereix diferents possibilitats a l’hora de consultar i descarregar els
libres. Cal fixar-se en la informació que proporciona el propi editor i que pot variar
d’un títol a un altre.

E-Libro: lectura en línea de tot el document, impressió/descàrrega d’una part



Cercador: Llibreselectrònics
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Wiley: Lectura i descàrrega de tot el llibre, també per capítols.



Cercador: Llibreselectrònics
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Springer: Lectura i descàrrega de tot el llibre, també per capítols. 



Cercador: Llibreselectrònicsa prova
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Els llibres a prova són col·leccions de llibres digitals que les editorials ofereixen a les 
biblioteques per ser consultats gratuïtament durant un any. Al final de l’any s’ha de 
realizar una despesa determinada. S’adquireixen aquells llibres que han tingut una 
major consulta. 



Cercador: Llibreselectrònicsa prova

14

https://mirades.uab.cat/ebs/

https://mirades.uab.cat/ebs/


Cercador: Llibreselectrònicsa prova
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Accés per categoria 
temàtica, per núvol 
de paraules clau o 
per cercador



Guiestemàtiques
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Guiestemàtiques
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Recull de totes les qüestions referents a fonts d’informació sobre Psicologia a la Biblioteca
https://www.uab.cat/web/guies-tematiques/psicologia-1345711629234.html

https://www.uab.cat/web/guies-tematiques/psicologia-1345711629234.html


Accésalsrecursos electrònicsforade la UAB

18

https://www.uab.cat/web/que-oferim/acces-als-recursos-electronics-des-de-fora-de-la-
uab-1345727672556.html

En cas de no identificar-se a través del catàleg i d’accedir a documents
digitals subscrits per la UAB directament des d’altres plataformes (ex.: 
Google Scholar).

about:blank
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Gràcies!

#bibliotequesUAB

Serveide Biblioteques de la UAB


