
COM ELABORAR UN TREBALL
ACADÈMIC: TROBA RECURSOS
DꞋINFORMACIÓ

Google Acadèmic: cercador

especialitzat en recuperar

contingut i bibliografia

científica i acadèmica.

1findr: cercador d'articles

d'investigació publicats en

revistes amb avaluació
d'experts, en tots els camps,

idiomes i de tot el món.

A Internet hi ha molta informació

i poc organitzada. Pots trobar

informació als llocs web

d'organismes públics o

d'empreses de reconegut

prestigi. Et recomanem:

Crossref Metadata Search: permet

obtenir dades d'una publicació
cercant al títol, resum, paraules clau,

autor, etc., de milions d'articles de

revistes, llibres, normes, conjunts de

dades...

Microsoft Acadèmic: cercador de

literatura acadèmica desenvolupat

que permet la cerca per publicació,

autor, conferència, organització i

paraula clau. 

Semantic Scholar: busca informació
acadèmica de totes les matèries,

extrau paraules clau i ofereix opcions

per accedir al text complet dels

documents. 

Els TFG autoritzats pels seus autors/es es descriuen en el Repositori del

TecnoCampus a partir del curs 2017-2018. 

Per anys anteriors es poden  consultar dos repositoris diferents, en funció
del règim acadèmic al  qual pertanyen. S’engloben dins el Repositori de la

UPF els estudis de l’ESCSET i l’ESCS,  i dins de l'UPCommons  els de

l’ESUPT.

Si no trobes els documents que

necessites o vols més informació,

pots sol·licitar documents a una altra

biblioteca del Catàleg Col·lectiu de

les Universitats de Catalunya

(CCUC) mitjançant el servei de

Préstec de documents d'altres

universitats catalanes (PUC ).

Un cop has identificat les matèries

del teu treball, hauràs d’escollir els

recursos més idonis per trobar

informació de qualitat. Et

recomanem començar pel catàleg

de la Biblioteca del TecnoCampus

RECURSOS DꞋINFORMACIÓ

PER ON COMENÇAR?

Àmbit ciències de l'esport:

Àmbit ciències econòmiques:

Àmbit turisme:

Sportdiscus 

Sabi 

Hospitality & Tourism Complete 

BASES DE DADES
Àmbit generalista:

Àmbit ciències de la salut

Journal Citation Reports

CINAHL

REPOSITORIS

BUSCA A INTERNET

Per demanar articles que no

estan disponibles a les bases de

dades de la Biblioteca-CRAI, o per

obtenir documents que no

circulen pel PUC, teniu el Servei

d'Obtenció de Documents.

Doneu-vos d'alta o useu el servei

clicant aquí.

SERVEI DꞋOBTENCIÓ
DE DOCUMENTS

BIBLIOTECA-CRAI

Més informació. Biblioteca-CRAI

Abril 2020

La Biblioteca-CRAI ofereix diverses bases de dades

d’accés exclusiu a la comunitat universitària.

https://scholar.google.es/
https://www.1science.com/1findr/
https://search.crossref.org/
https://academic.microsoft.com/home
https://www.semanticscholar.org/
https://repositori.tecnocampus.cat/handle/20.500.12367/16
https://repositori.upf.edu/handle/10230/16441
https://upcommons.upc.edu/handle/2099.1/6290
http://cbueg-mt.iii.com/iii/encore/?lang=cat
https://cataleg.tecnocampus.cat/
https://search.ebscohost.com/login.aspx?authtype=url
https://search.ebscohost.com/login.aspx?authtype=url
https://sabi.bvdinfo.com/IP
https://search.ebscohost.com/login.aspx?authtype=url
https://search.ebscohost.com/login.aspx?authtype=url
http://wos.fecyt.es/
https://search.ebscohost.com/login.aspx?authtype=url
https://tecnocampus.gtbib.net/menu_usuario.php?centro=TECNOCAMPUS&idioma=ca&soy=u

