
HEMEROTECA DEL TECNOCAMPUS

A la Biblioteca-CRAI del TecnoCampus podeu trobar una col·lecció de

revistes impreses i bases de dades orientades als diferents estudis

que s’imparteixen al nostre centre. Ofereix un accés directe a tots els

usuaris que puguin estar interessats. 

Les revistes les  podeu trobar a la nostra planta semisoterrani i

actualment són d’ús local. Per poder confirmar si tenim subscripció podeu

accedir al nostre catàleg.

BIBLIOTECA-CRAI

PUBLICACIONS EN FORMAT PAPER:

Més informació. Biblioteca-CRAI

Maig 2020

CIÈNCIA
Investigación y ciencia

ECONOMIA
The Economist

Harvard-Deusto Business Review

IDIOMES
Speak Up

VIATGES
Viajes National Geographic

PUBLICACIONS EN FORMAT ELECTRÒNIC:
ADMINISTRACIÓ

Revista Contable (PD+TC)

BASES DE DADES TECNOCAMPUS
Podeu accedir a les bases de dades a través de l'eCampus, dins l'apartat

"Serveis del campus" > "Biblioteca-CRAI".

EMPRESA

INFERMERIA
CINAHL

NNNconsult: NandaNocNic

CIÈNCIES DE L'ESPORT
Sportdiscus

GENERALISTA
Journal Citation Reports

TURISME
Hospitality & Tourism Complete

Sabi

CONDICIONS D'ACCÉS A LES BASES DE DADES DURANT
COVID-19

Durant el Covid-19 s'ha facilitat l'accés a les bases de dades. Per

entrar al Journal Citation Reports, la Biblioteca t'ha de proporcionar les

claus; el CINAHL, Hospitality & Tourism Complete i Sportdiscus són

d'accés obert, i NNNconsult i Sabi es poden consultar a través de la VPN

(demanar l'accés al SIT). 

Nota:

Fora l’excepcionalitat d’aquest moment, les bases de dades són de

consulta exclusiva des de les instal·lacions del TecnoCampus. Ara bé, es

pot accedir des de fora del TecnoCampus a CINAHL, Hospitality &

Tourism Complete i Sportdiscus.  S’ha d’entrar a la pàgina i realitzar un

sing in, la primera vegada des de les nostres instal·lacions, a posterior ja

podeu accedir-hi lliurement des d'on vulgueu. Podeu registrar-vos a

ESBCO des d'aquí.

SERVEI OBTENCIÓ DE DOCUMENTS
En el cas que no trobeu l'article que esteu buscant a les bases de dades

podeu demanar-lo a través Servei d'Obtenció de Documents, un servei

que permet sol·licitar gratuïtament a una altra biblioteca que tingui la

revista subscrita, l'article que necessites. Per donar-vos d'alta, cliqueu

aquí.

PER LA CONSULTA D'ALTRES RECURSOS ELECTRÒNICS, AQUÍ

Capital Humano

https://ccuc.csuc.cat/search~S5*cat
https://ccuc.csuc.cat/record=b1002183~S5*cat
https://ccuc.csuc.cat/record=b1000950~S5*cat
https://ccuc.csuc.cat/record=b1005124~S5*cat
https://ccuc.csuc.cat/record=b1599076~S5*cat
https://ccuc.csuc.cat/search~S5*cat/?searchtype=X&searcharg=b23772633&searchscope=5&sortdropdown=-&SORT=DZ&extended=0&SUBMIT=Cerca&searchlimits=&searchorigarg=Xb10009504%26SORT%3DDZ
https://ccuc.csuc.cat/record=b6978018~S5*cat
https://ecampus.tecnocampus.cat/login
https://search.ebscohost.com/login.aspx?authtype=uid&custid=ns258384&groupid=main&profile=ehost&defaultdb=ccm&user=tecnocampus&password=D2oso1.6
https://resources.tecnocampus.cat/docs/campus/pagines/accesNNContact2.html
https://search.ebscohost.com/login.aspx?authtype=uid&custid=ns258384&groupid=main&profile=ehost&defaultdb=s3h&user=tecnocampus&password=D2oso1.6
http://jcr-incites.fecyt.es/
https://search.ebscohost.com/login.aspx?authtype=uid&custid=ns258384&groupid=main&profile=ehost&defaultdb=hjh&user=tecnocampus&password=D2oso1.6
https://sabi.bvdinfo.com/IP
https://auth.ebsco.zone/api/oidcprovider/
https://tecnocampus.gtbib.net/menu_usuario.php?centro=TECNOCAMPUS&idioma=ca&soy=u
https://tecnocampus.gtbib.net/menu_usuario.php?p=I0dUZFhOMVlYSnBiMTkxYzNWaGNtbHZjMTloYkhSaExuQm9jQT09&centro=TECNOCAMPUS&soy=u
https://www.tecnocampus.cat/ca/biblioteca/recursos-informacio
https://ccuc.csuc.cat/record=b1009125~S5*cat

