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Com buscar informació especialitzada per al 
TFG 

Per a començar 

 

Per a recordar-te els coneixements adquirits en el nivell intermedi sobre els recursos d'informació 
especialitzats en Filologia Catalana, et presentem la unitat Com buscar la informació especialitzada 
per al TFG. 

En el nivell intermedi de les CI2 vas conèixer els principis generals d'una cerca d'informació, vas 
aprendre a identificar i aplicar les tècniques de cerca en els recursos d'informació especialitzats de 
la teua disciplina i et vam ensenyar a elaborar correctament les estratègies de cerca. A més, et vam 
presentar les fonts d'informació bàsiques en ciències de la filosofia i lletres ivam incidir en el tipus 
d'informació i de documents que ens proporcionen i en el format en què podem consultar-los. 

Ara, en el nivell avançat de les CI2, simplement et facilitem una recopilació de tots aquests recursos 
d'informació especialitzada que et seran de gran ajuda en l'elaboració del teu Treball de Fi de Grau. 
Hi trobaràs, a més, les guies o tutorials que t'ajudaran a avançar en el maneig d'aquestes eines. Et 
recordem com accedir als recursos subscrits per la Biblioteca tant des d'accés local com des de fora 
del campus.  

Finalment, et donem a conèixer el Servei d'Accés al Document (Préstec Interbibliotecari), un servei 
que ofereix la biblioteca l'objecte principal del qual és proporcionar a la comunitat universitària 
(alumnat, PAS i professorat) qualsevol tipus de publicació (monografies, articles de revista, tesi, 
actes de congressos, patents, etc.) nacional o internacional que no es trobe disponible en les 
diferents biblioteques de la Universitat d'Alacant. 

 

Com accedir als recursos d’informació subscrits per la BUA 

 

Desde la pàgina web de la Biblioteca Universitària hem de desplegar l’epígraf Troba informació, i en 
punxar en l’opció Recursos-E pots accedir tant als recursos d’informació gratuïts com als subscrits 
per la BUA. 

Per a localitzar aquests recursos la biblioteca posa a la teua disposició una sèrie d'eines 
que et facilitaran la consulta. 

https://biblioteca.ua.es/va/biblioteca-de-la-universitat-d-alacant.html
https://goo.gl/ykYnhN
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Tipus d’accés 

Hi ha dos tipus d’accés: local i remot. 

Accés local 

A la majoria dels recursos d'informació accedeixes mitjançant reconeixement IP, no per mitjà de 

claus ni contrasenyes. Si algun recurs requereix clau d'usuari i contrasenya, pots sol·licitar-les en 

Punt BIU o en la teua biblioteca de centre: 

 Si pertanys a la comunitat universitària, podràs accedir des del teu ordinador 
portàtil o dispositiu personal als recursos d'informació subscrits (bases de dades, 
revistes electròniques, llibres-E...), una vegada que t'hages descarregat els 
certificats digitals necessaris per a utilitzar la xarxa sense fil de la UA(Red 
Inalámbrica de la UA –eduroam-). 

  Qualsevol altre usuari o altra usuària pot consultar-los des dels ordinadors de lliure 
accés que hi ha en les biblioteques i sol·licitar una clau d'usuari i contrasenya 

https://si.ua.es/es/wifi/eduroam/peap/eduroam-instalacion.html
https://si.ua.es/es/wifi/eduroam/peap/eduroam-instalacion.html
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temporal en Punt BIU (planta baixa de l'edifici de la Biblioteca General) i en les 
diverses biblioteques de centre. 

 

Accés remot 

L'alumnat de la Universitat d'Alacant pot accedir des de fora del campus als recursos d'informació 

contractats a través de dues opcions: Xarxa UA i RedIris. 

1. Xarxa UA és una connexió a un PC virtual que permet a tota la comunitat universitària l'accés 

remot als recursos electrònics d'informació contractats, a més d'altres serveis (aula 

informàtica virtual, bases de dades locals, reference manager). 

 

Hi ha 2 maneres de connexió a XarxaUA: 

 

 Mitjançant la descàrrega i execució del programa connexió RedUA. Aquest és el nou mètode 

recomanat, encara que solament per a WINDOWS. És una aplicació que no requereix instal·lació, 

solament és necessari descomprimir un fitxer .zip en qualsevol unitat, fins i tot en dispositius 

d'emmagatzematge portàtil (memòria USB, disc dur extern, targetes SD…). L'accés a l'aplicació i 

diversos consells d'utilització estan disponibles en aquest enllaç. Una vegada obert el programa, 

és necessària la identificació amb l'usuari i la contrasenya de Campus Virtual. 

 

 Mitjançant navegador web, a través de la introducció de l'usuari i contrasenya que utilitzem en 

Campus Virtual, des d’aquest enllaç o des de la targeta de l’aplicació Xarxa UA en UACloud - 

Campus Virtual. És necessari utilitzar Internet Explorer en Windows (es recomana la versió 7 o 

superior) i Safari en MAC. Aquest mètode d'accés està ja obsolet i no és el més recomanat. 

 
 Com que es tracta d'una connexió a un PC virtual, has de tenir en compte les instruccions que et 

facilitem a l'hora de descarregar-te els documents a text complet en el teu ordinador. 

Si tens problemes de connexió amb Internet Explorer, pots consultar l’epígraf Internet 
Explorer, resolució de problemes de connexió situat en aquesta pàgina, encara que, en algunes 
ocasions, els problemes de connexió en Windows 8.1 i 10 es poden solucionar simplement 
executant Internet Explorer com a administrador (cal fer clic amb el botó dret del ratolí en l’accés 
a Internet Explorer i, en el menú desplegat, cal seleccionar Executar com a administrador). 

https://biblioteca.ua.es/va/utilitza-la-biblioteca/la-biblioteca-des-de-casa.html
https://goo.gl/B309m5
https://goo.gl/B309m5
https://pcvirtual.cpd.ua.es/index_bd.html
https://cvnet.cpd.ua.es/uacloud/home/Portal
https://cvnet.cpd.ua.es/uacloud/home/Portal
https://si.ua.es/es/manuales/uacloud/redua/
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 Per als usuaris i usuàries de MAC i LINUX també existeix un nou mètode recomanat mitjançant 

navegador web, però serà necessari disposar d'un navegador actualitzat (amb suport per a 

HTML5). 

 

2. RedIris: utilitzant la identificació electrònica (usuari i contrasenya de Campus Virtual) la 

comunitat universitària té accés remot als recursos subscrits per la Universitat d'Alacant que 

estiguen adscrits al Servei d'Identitat de RedIris (SIR): Annual Reviews, Cambridge University 

Press, Ebscohost, IEEE, IOP, OvidSP, Oxford, ProQuest, RSC Publications, SABI, ScienceDirect, 

Scopus, SpringerLink, Taylor & Francis, Web of Science y Wiley. La identificació es fa 

individualment per a cada recurs i podem usar qualsevol navegador. Hi ha disponible una guia 

d’ajuda pera usar el servei. 

 

Fonts d’informació en Filologia Catalana 

A continuació us presentem una selecció de recursos d'informació electrònics rellevants en aquesta 
disciplina. En alguns casos teniu un tutorial o ajuda perquè us siga més fàcil utilitzar-los. 

 

OBRES DE REFERÈNCIA 

Títol Descripción 

Enciclopèdia Catalana Pàgina web de l'Enciclopèdia Catalana. 
L'Enciclopèdia té com a precedent la Gran 
Enciclopèdia Catalana. 

Diccionari català-valencià-balear  Diccionari català-valencià-balear: obra 
comprensiva de la llengua catalana amb les 
variants que es donen a cada territori. 

Diccionari en línia de termes normalitzats  Conté els neologismes tècnics i científics 
normalitzats en català pel Consell Supervisor 
del TERMCAT, amb la definició i les 
equivalències en altres llengües. 

Termcat: Cercaterm El Cercaterm del Termcat permet fer consultes 
terminològiques en diverses llengües per mitjà 
del mòdul de resposta automàtica. 

https://biblioteca.ua.es/va/utilitza-la-biblioteca/la-biblioteca-des-de-casa.html
https://biblioteca.ua.es/es/documentos/recursos-electronicos/manuales/rediris.pdf
https://biblioteca.ua.es/es/documentos/recursos-electronicos/manuales/rediris.pdf
hhttp://www.enciclopedia.cat/
hhttp://dcvb.iecat.net/
hhttp://www.termcat.cat/neoloteca/
hhttp://www.termcat.cat/neoloteca/
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Termcat. Biblioteca terminològica La Biblioteca Terminològica del Termcat conté 
les citacions bibliogràfiques dels diccionaris, 
vocabularis, lèxics, cartells i tríptics que 
contenen terminologia en català, amb 
informació sobre el nombre de termes, les 
llengües, les definicions, les il·lustracions, etc. 
S'hi pot accedir per títols, per autor o per àrea 
temàtica. 

Diccionari Apertium Traductor català-castellà creat per la 
Universitat d'Alacant. 

Salt (Servei d’Assessorament Lingüístic i 
Traducció) 

És un traductor que permet passar els textos 
del castellà al valencià i al revés, amb un 
mètode interactiu que minimitza els errors i 
garanteix una gran qualitat en els textos 
traduïts. El Salt és un corrector que, a més dels 
errors estrictament ortogràfics, detecta 
barbarismes, perífrasis incorrectes, locucions 
errònies, combinacions incorrectes de 
pronoms, faltes de concordança, etc. 

Diccionari de l’Institut d'Estudis Catalans Segona edició del diccionari de referència de la 
llengua catalana. 

Glossari de termes universitaris de la UPF  Glossari universitari bilingüe català-anglès que 
permet trobar l'equivalent en anglès o en 
català de més de mil paraules o sintagmes de 
l'àmbit universitari i acadèmic. 

Traductor automàtic de català Servei de traducció automàtica de la 
Generalitat de Catalunya del català a altres 
llengües per a paraules o frases curtes. 

Pàgina de la UPF amb nomenclatura de 
termes universitaris (trilingüe)  

Nomenclatura universitària trilingüe català-
castellà-anglès de la UPF de més de mil 
designacions d'òrgans, serveis, àmbits, cursos, 
programes, institucions o organismes de la 
UPF i del nostre entorn acadèmic i universitari. 

Directori de diccionaris i glossaris en línia 
bilingües 

Directori amb més de 6.000 enllaços a 
diccionaris i glossaris en línia bilingües i 
multilingües que es poden consultar 
gratuïtament per Internet. 

Gramàtica normativa valenciana (GNV) La GNV s'estructura en quatre grans blocs 
dedicats a l'ortologia, l'ortografia, la sintaxi i la 
flexió i la formació de paraules. L'obra té un 
caràcter normatiu i descriptiu, en la mesura 

hhttp://www.termcat.cat/index.html
http://apertium.ua.es/
http://www.ceice.gva.es/ca/web/dgplgm/salt
http://www.ceice.gva.es/ca/web/dgplgm/salt
hhttps://dlc.iec.cat/
http://cat.upf.edu/glossari/cat/index.php?lang=cat
hhttp://traductor.gencat.cat/index_es.jsp
hhttp://cat.upf.edu/nomenclatura/es/index.php?lang=cat
hhttp://cat.upf.edu/nomenclatura/es/index.php?lang=cat
hhttp://www.lexicool.com/
hhttp://www.lexicool.com/
http://www.avl.gva.es/
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que intenta orientar sobre les formes més 
recomanables en els registres formals i en 
l'estàndard, però integra les propostes 
normatives dins d'una descripció general de 
l'estructura de la llengua (feu clic en l'apartat 
Documents normatius). 

Diccionari ortogràfic i de pronunciació del 
valencià (DOPV) 

Diccionari ortogràfic i de pronunciació del 
valencià (DOPV). Es tracta d'una obra que, 
sense pretensions d'exhaustivitat, incorpora 
un extens lèxic de més de 75.000 paraules amb 
informació relacionada amb la variació 
morfològica de gènere i nombre, i 
especificació de la pronunciació en els casos 
en què l'ortografia no és transparent (Feu clic 
en l'apartat Documents normatius). 

Optimot Cercador d'informació lingüística sobre la 
llengua catalana. 

Diccionari català-espanyol 
Diccionari català-espanyol en línia en AULEX. 
Vocabulari compilat per Manuel Rodríguez 
Villegas. 

 

BASES DE DADES 

Títol Descripció Cobertura 
Web of Science 

(Tutorial Web of 

Science) 

Plataforma per a la consulta, la gestió i l’anàlisi 
d’informació sobre investigació. Inclou altres 
plataformes com Web of Science, Journal 
Citation Reports, Conference Proceedings, 
Current Contents Connect, Essential Science 
Indicators, Medline, Zoological Records. 

Àrees/matèries: art i humanitats (antropologia, 
humanitats), ciències (matemàtiques, química, 
biologia, física, geologia), ciències de la salut i de 
la vida (agricultura i alimentació, medicina, 
òptica i optometria), ciències socials i jurídiques 
(psicologia, sociologia, geografia, economia i 
gestió d’empreses), enginyeria i arquitectura 
(arquitectura, construcció i urbanisme, 
informàtica i electrònica, enginyeria), Citation 
Index (SSCI) i Arts&Humanities Citation Index 
(AHCI) i dues bases de dades que recopilen la 

Desde 1864 

hhttp://www.avl.gva.es/
hhttp://www.avl.gva.es/
hthttp://optimot.gencat.cat/
http://aulex.org/ca-es/
http://apps.webofknowledge.com/UA_GeneralSearch_input.do?product=UA&search_mode=GeneralSearch&SID=Z1g8mclfC9ItYJ9PGmL&preferencesSaved=
http://thomsonreuters.com/products_services/science/training/wok/
http://thomsonreuters.com/products_services/science/training/wok/
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bibliografia de conferències i simposis: 
Conference Proceedings Citation Index-Science 
(CPCI-S per a ciència i tecnologia) i Conference 
Proceedings Citation Index-Social 
Science&Humanities (CPCI-SSH). 

Eina fonamental per a la consulta, la gestió i 
l'anàlisi d'informació sobre investigació científica 
i acadèmica. Inclou altres plataformes com 
Journal Citation Reports,  Arts & Humanities 
Citation Index, Book Citation Index, Conference 
Proceedings Citation Index, Scielo Citation Index, 
Social Science Citation Index, etc. 

Scopus  Eina multidisciplinària que permet la consulta en 
les referències bibliogràfiques de publicacions 
periòdiques procedents de diversos milers 
d'editorials. Amb més de cinc milions de 
referències per al camp d'art i humanitats. 
Ofereix informació d'anàlisi de publicacions 
periòdiques i cites. 

Desde 1960. 

CSIC 

(Ayuda) 

Les bases de dades bibliogràfiques del CSIC són 
ICYT, ISOC i IME, que contenen la producció 
científica publicada a Espanya des dels anys 70. 
L’ISOC és la que se centra en ciències socials i 
humanitats. Recullen fonamentalment articles de 
revistes científiques i, de forma selectiva, actes 
de congressos, sèries, compilacions, informes i 
monografies. 

Desde 1970. 

Linguistics and 
Language Behavior 
Abstracts (LLBA) 

Base de dades que conté índexs i resums de 
publicacions internacionals sobre lingüística i 
disciplines relacionades amb els idiomes. La base 
de dades cobreix tots els aspectes de l’estudi 
d’un idioma, incloent-hi la fonètica, la fonologia, 
la morfologia, la sintaxi i la semàntica. Els 
documents catalogats inclouen articles de 
revistes científiques, ressenyes de llibres, llibres, 
capítols de llibres, tesis i publicacions de treball. 

Variable según 
título 

MLA Ofereix informació bibliogràfica sobre llibres i 
articles publicats des de 1921 fins als nostres 
dies. Les matèries: lingüística, folklore, literatura, 
llengües modernes i temes relacionats. La 
cobertura és internacional (Àfrica, Àsia, Austràlia, 
Europa, Nord-amèrica i Sud-amèrica). El 
Directory of Periodicals recull títols de revistes i 
sèries de llibres. 

Desde 1921. 

https://cvnet.cpd.ua.es/bdsibyd/Gateway.aspx?id=14
https://cvnet.cpd.ua.es/bdsibyd/Gateway.aspx?id=14
https://cvnet.cpd.ua.es/bdsibyd/Busqueda.aspx?titulo=Scopus&materia=&acceso=
http://bddoc.csic.es:8085/index.jsp
http://bddoc.csic.es:8085/ayuda.html;jsessionid=415688BE24490373AAAFB6E04BB16CC2
http://search.proquest.com/llba/index?accountid=17192
http://search.proquest.com/llba/index?accountid=17192
http://search.proquest.com/llba/index?accountid=17192
http://search.proquest.com/mlaib/literature/fromDatabasesLayer?accountid=17192
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JSTOR Portal d’accés a més de 700 textos electrònics 
subscrit per la Universitat d’Alacant sobre art, 
humanitats i ciències socials. Base de dades 
accessible només amb connexió a la xarxa de la 
Universitat d’Alacant, al campus o per connexió 
remota fora del campus. 

Variable según 
título 

Dialnet 

(tutorials) 

Base de dades multidisciplinària amb referències 
d'articles de revista, comunicacions a congressos, 
llibres, capítols de llibre i tesi, algunes amb 
enllaços al text complet. 

Variable segons 
títol 

Biblioteca Virtual del 
Patrimoni 
Bibliogràfic espanyol 

La Biblioteca Virtual del Patrimoni Bibliogràfic 
espanyol és un projecte cooperatiu del Ministeri 
de Cultura i les comunitats autònomes l’objectiu 
del qual és la difusió mitjançant facsímils digitals 
de col·leccions de manuscrits i llibres impresos 
antics que formen part del patrimoni històric 
espanyol. (descripció extreta de la pàgina 
principal de la Biblioteca Virtual). 

Variable segons 
títol 

E-Excellence (antic 
Liceus)  

Portal que abasta 26 disciplines de l’àrea 
d’Humanitats amb articles i monografies a text 
complet i en castellà. 

Variable segons 
títol 

PAO (Periodicals 
Archive Online)  

Periodicals Archive Online és un important arxiu 
de publicacions periòdiques en línia amb la 
versió electrònica de les primeres edicions de 
revistes d’humanitats i ciències socials en format 
de text complet. Anteriorment es deia PCI Full 
Text. La interfície permet una cerca i organització 
més ràpida i precisa. Es divideix en 37 àrees 
temàtiques. L’àmbit d’acció és internacional i 
inclou més de 60 títols en idiomes diferents. A 
partir de l’any 2011 engloba Periodicals Index 
Online. 

Variable segons 
títol 

PIO (Periodicals 
Index Online)  

És una base de dades de milions de cites 
d’articles que s’han publicat en les arts, les 
humanitats i les ciències socials al llarg de més de 
300 anys. Permet l’accés als índexs i als textos 
complets dels documents recollits en la base de 
dades, com també les portades, les 
contraportades i els anuncis digitalitzats. 

Variable segons 
títol 

ProQuest Central  Base de dades multidisciplinària. Abasta unes 
160 matèries sobre empresa i economia, ciències 
de la salut, tecnologia, ciències socials, etc. S’hi 
han inclòs les bases de dades ABI/Inform, 

Variable segons 
títol 

http://www.jstor.org/
http://dialnet.unirioja.es/
https://dialnet.unirioja.es/info/portadavideos
http://bvpb.mcu.es/es/estaticos/contenido.cmd?pagina=estaticos/presentacion
http://bvpb.mcu.es/es/estaticos/contenido.cmd?pagina=estaticos/presentacion
http://bvpb.mcu.es/es/estaticos/contenido.cmd?pagina=estaticos/presentacion
https://cvnet.cpd.ua.es/bdsibyd/Busqueda.aspx?titulo=E-Excellence&materia=&acceso=
https://cvnet.cpd.ua.es/bdsibyd/Busqueda.aspx?titulo=E-Excellence&materia=&acceso=
https://goo.gl/fWATfD
https://goo.gl/fWATfD
https://cvnet.cpd.ua.es/bdsibyd/Busqueda.aspx?titulo=PIO&materia=&acceso=
https://cvnet.cpd.ua.es/bdsibyd/Busqueda.aspx?titulo=PIO&materia=&acceso=
http://goo.gl/hep2Oe
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Academic Research Library i Criminal Justice 
Periodicals. 

TRACES Base de dades bibliogràfica sobre llengua i 
literatura catalanes. 

Des de 1987 

NARPAN - Espai 
virtual de literatura i 
cultura medieval 

L’espai Narpan, coordinat per Sadurní Martí i 
Miriam Cabré, dóna accés (des de juny del 2003) 
als materials de l’equip d’investigació del grup 
d’investigació consolidat Cultura i Literatura a la 
Baixa Edat Mitjana (2009 SGR 1261), dirigit per 
Lola Badia, i amb membres de la Universitat 
Autònoma de Barcelona, la Universitat de 
Barcelona i la Universitat de Girona. 

Des de 2003 

Nise - literatura 
catalana de l’edat 
moderna 

NISE aplega els membres investigadors del grup 
de recerca UdG de literatura moderna, els 
investigadors corresponents de la línia de recerca 
de literatura catalana moderna de l’ILCC i els 
col·laboradors en projectes vigents diversos. La 
pàgina conté informació sobre l’activitat 
investigadora i de transferència del grup, la 
formació docent d’investigadors i una biblioteca 
digital, amb publicacions del grup a text complet 
i textos literaris moderns. Inclou una base de 
dades que inventaria la producció poètica 
barroca catalana reunida en manuscrits. 

Variable segons 
títol 

Sciència.cat DB SCIÈNCIA.CAT posa a l’abast de la comunitat 
acadèmica internacional i del públic il·lustrat en 
general una part del patrimoni històric català 
encara poc conegut i estudiat: el constituït per les 
obres de caràcter científic i tècnic que van circular 
en llengua catalana —tant en redacció original 
com en traducció a partir d’altres llengües— 
durant els últims segles de l’edat mitjana i el 
primer Renaixement (segles XIII-XVI).  

Variable segons 
títol 

BiblioFolk: Repertori 
Biobibliogràfic de la 
Literatura Popular 
Catalana 

BiblioFolk és la base de dades en línia del projecte 
Repertori Biobibliogràfic de la Literatura Popular 
Catalana, dut a terme per un grup d’investigadors 
de diferents centres d’investigació amb Carme 
Oriol (Universitat Rovira i Virgili) com a 
investigadora principal. La base de dades conté 
informació bibliogràfica de les publicacions 
impreses referides a la literatura oral popular i al 
folklore i als seus recol·lectors i investigadors en 
el territori corresponent a l’àmbit de la llengua 
catalana en el període que va des de 1778 fins a 
l’actualitat. 

Des de 1778 

http://traces.uab.cat/
http://www.narpan.net/
http://www.narpan.net/
http://www.narpan.net/
http://nise.cat/
http://nise.cat/
http://nise.cat/
http://www.sciencia.cat/
http://ca.wikipedia.org/wiki/Catal%C3%A0
http://bibliofolk.arxiudefolklore.cat/
http://bibliofolk.arxiudefolklore.cat/
http://bibliofolk.arxiudefolklore.cat/
http://bibliofolk.arxiudefolklore.cat/
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Base de dades 
Manuscrits catalans 
de l’època moderna 

La base de dades Manuscrits catalans de l’edat 
moderna (MCEM) és la continuació del Repertori 
de manuscrits catalans (1474-1714). 

MCEM naix amb l’objectiu de proporcionar a 
l’investigador/a un catàleg en línia de manuscrits 
en qualsevol llengua produïts als països de parla 
catalana de l’antiga Corona d’Aragó durant l’edat 
moderna, que permet establir comparacions, 
descobrir continuïtats i constatar trencaments 
amb la baixa edat mitjana i intuir novetats dels 
moviments preromàntic i romàntic. 

Des de 1474 

Bilicame - Corpus 
bibliogràfic digital 
de la literatura 
catalana de l’edat 
mitjana 

L’objectiu final del projecte que presentem ací 
(BILICAME) és l’elaboració d’un corpus 
bibliogràfic digital exhaustiu de la literatura 
catalana medieval, de consulta lliure en línia, que 
s’actualitzarà anualment. La pàgina web, a la 
qual es podrà accedir en català, castellà o anglès, 
quedarà allotjada en el servidor que 
comparteixen l’Institut Interuniversitari de 
Filologia Valenciana i el Departament de Filologia 
Catalana de la Universitat d’Alacant. 

Variable segons 
títol 

Base de dades de 
premsa. Llengua 
catalana. 
Generalitat de 
Catalunya 

Base de dades que conté més de 100.000 
notícies i articles periodístics sobre la llengua, 
majoritàriament catalana, des de l’any 2000 fins 
a l’actualitat. 

Variable segons 
títol 

TRANSLAT - Base de 
dades de 
traduccions al català 
medieval (1300-
1500) 

TRANSLAT és una base de dades sobre textos 
traduïts al català fins a l’any 1500 que integra el 
que ara anomenaríem traduccions i aquelles 
obres que avui consideraríem versions o 
adaptacions d’un original. 

Des de 1300 a 
1500 

Qüern 
Qüern és un butlletí bibliogràfic de literatura i 
llengua catalanes antigues, dels segles XII al XVIII 
(de fet, fins a mitjan segle XIX). 

Des de 1993 recull totes les referències 
bibliogràfiques de llibres (estudis i edicions de 
textos) i articles publicats arreu del món sobre les 
matèries literatura i història de la llengua 
catalanes fins a la primera meitat del segle XIX, 
romanticisme exclòs, sense oblidar la literatura 
humanística de la Corona d’Aragó.  

Des de 1993 

Base de dades 
Ramon Llull - Llull 
DB 

La base de dades Ramon Llull (Llull DB) és un 
instrument bibliogràfic electrònic concebut per a 
ordenar, sistematitzar i facilitar la consulta 
exhaustiva de tota la informació que fa 

Variable segons 
títol 

https://mcem.iec.cat/
https://mcem.iec.cat/
https://mcem.iec.cat/
http://www.iifv.ua.es/bilicame/cat/index.php
http://www.iifv.ua.es/bilicame/cat/index.php
http://www.iifv.ua.es/bilicame/cat/index.php
http://www.iifv.ua.es/bilicame/cat/index.php
http://www.iifv.ua.es/bilicame/cat/index.php
http://www20.gencat.cat/portal/site/Llengcat/menuitem.b318de7236aed0e7a129d...
http://www20.gencat.cat/portal/site/Llengcat/menuitem.b318de7236aed0e7a129d...
http://www20.gencat.cat/portal/site/Llengcat/menuitem.b318de7236aed0e7a129d...
http://www20.gencat.cat/portal/site/Llengcat/menuitem.b318de7236aed0e7a129d...
http://www20.gencat.cat/portal/site/Llengcat/menuitem.b318de7236aed0e7a129d...
http://www.narpan.net/translat-db.html
http://www.narpan.net/translat-db.html
http://www.narpan.net/translat-db.html
http://www.narpan.net/translat-db.html
http://www.narpan.net/translat-db.html
http://www.quern.cat/
http://orbita.bib.ub.edu/llull/
http://orbita.bib.ub.edu/llull/
http://orbita.bib.ub.edu/llull/
http://orbita.bib.ub.edu/llull/
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referència a l’extensa producció que va escriure 
el beat mallorquí, l’encara més extensa obra que 
se li ha atribuït al llarg del temps i sobre obres 
d’autors lul·listes o relacionats amb Ramon Llull. 

Qui és qui. Cercador 
de les lletres 
catalanes 

Repertori biobibliogràfic d’autors i autores 
d’obres de creació literària en llengua catalana. 
Respon a una doble necessitat: d’una banda, 
actualitzar el repertori editat en suport paper el 
1991 per la Institució de les Lletres Catalanes 
(ILC). Actualment hem procedit a actualitzar-lo i 
hem incorporat autors/es de la literatura 
catalana de tots els temps que no hi eren. Per 
això hi hem incorporat grans noms del nostre 
patrimoni literari que no hi havien estat mai. És 
un recurs en creixement permanent. 

Des de 1991 

 

PUBLICACIONS PERIÒDIQUES 

Títol Descripció Cobertura 

RACO (Revistes 
Catalanes amb Accés 
Obert) 

Portal de revistes electròniques amb accés 
lliure. Dipòsit cooperatiu des del qual es 
poden consultar, en accés obert, els articles 
amb text complet de revistes científiques, 
culturals i erudites catalanes. 

Variable segons 
títol 

Revistes científiques en 
línia de l’Institut 
d’Estudis Catalans (IEC)  

Portal de revistes científiques de l’Institut 
d’Estudis Catalans (especialment Estudis 
Romànics, Arxiu de Textos Catalans Antics i 
Llengua i Literatura). 

Variable segons 
títol 

Arxiu de revistes 
catalanes antigues 

És un portal d’accés obert que inclou 
publicacions periòdiques tancades que han 
sigut representatives dins la cultura i la 
societat catalana. És un dipòsit cooperatiu 
de preservació digital impulsat per la 
Biblioteca de Catalunya amb el suport del 
Consorci de Biblioteques Universitàries de 
Catalunya (CBUC). 

Variable segons 
títol 

Arxiu de textos catalans 
antics 

L’Arxiu de textos catalans antics és una 
publicació anual l’Institut d'Estudis Catalans i 
la Facultat de Teologia de Catalunya. Aquest 
anuari està destinat a l’edició, estudi i 
informació de textos catalans anteriors al 
segle XIX. 

Variable segons 
títol 

http://www.lletrescatalanes.cat/ca/programes/qui-es-qui
http://www.lletrescatalanes.cat/ca/programes/qui-es-qui
http://www.lletrescatalanes.cat/ca/programes/qui-es-qui
http://www.raco.cat/index.php/raco
http://www.raco.cat/index.php/raco
http://www.raco.cat/index.php/raco
http://publicacions.iec.cat/RevistesCientifiques.do?moduleName=revistes_cientifiques
http://publicacions.iec.cat/RevistesCientifiques.do?moduleName=revistes_cientifiques
http://publicacions.iec.cat/RevistesCientifiques.do?moduleName=revistes_cientifiques
http://www.bnc.cat/digital/arca/index.html
http://www.bnc.cat/digital/arca/index.html
http://www.raco.cat/index.php/ArxiuTextos
http://www.raco.cat/index.php/ArxiuTextos
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Butlletí de la Reial 
Acadèmia de Bones 
Lletres de Barcelona 

El Butlletí de l’Acadèmia de Bones Lletres de 
Barcelona és una publicació de la Reial 
Acadèmia de Bones Lletres que ha tingut 
diverses etapes i interrupcions. 

Variable segons 
títol 

Catalan journal of 
linguistics 

Publicació d’articles d’investigació que 
tinguen a veure amb l’estructura de les 
llengües des de la perspectiva més àmplia 
d’una teoria general del llenguatge humà. 

Aquesta revista publica volums monogràfics 
que presenten articles d’investigació sobre 
l’estudi formal de les llengües. 

Variable segons 
títol 

Catalan working papers 
in linguistics 

Entre el 1991 i el 2001 el Grup de Gramàtica 
Teòrica publica la revista Catalan working 
papers in linguistics (CatWPL), que dóna a 
conèixer els articles d’investigació en el camp 
de la lingüística generativa. 

Desde 1991 

Hispanic research 
journal 

La Hispanic research journal promou la 
investigació de les cultures de la península 
Ibèrica i Amèrica Llatina, des de l’edat mitjana 
al dia present. Els camps que  inclou són 
literatura i teoria literària, història cultural i 
estudis culturals, llengua i lingüística i 
pel·lícules i estudis de teatre. Publica articles 
en quatre llengües: castellà, portuguès, català 
i anglès. 

Variable segons 
títol 

Ítaca: revista de 
filologia   

Publicació anual que té com a objectiu la 
comunicació i la divulgació del coneixement 
en l’àmbit dels estudis lingüístics i literaris, i 
també en el de la didàctica de la llengua i la 
literatura. Així, doncs, s’hi publiquen treballs 
sobre lingüística sincrònica o diacrònica, 
dialectologia, lingüística general, lingüística 
aplicada, teoria de la literatura, literatura 
medieval i moderna, literatura comparada, 
literatura contemporània, etnopoètica o 
didàctica de la llengua i la literatura. 

Des de 2010 

Noves SL Noves SL, revista de sociolingüística naix com 
a hereva directa del butlletí publicat durant 
més de deu anys en paper per l’Institut de 
Sociolingüística Catalana. És una revista en 
llengua catalana que acull, a més, articles en 
altres llengües. 

Des de 2000 

http://www.raco.cat/index.php/BoletinRABL
http://www.raco.cat/index.php/BoletinRABL
http://www.raco.cat/index.php/BoletinRABL
http://revistes.uab.cat/catJL
http://revistes.uab.cat/catJL
http://www.raco.cat/index.php/CatalanWP
http://www.raco.cat/index.php/CatalanWP
http://ejournals.ebsco.com/Journal2.asp?JournalID=113039
http://ejournals.ebsco.com/Journal2.asp?JournalID=113039
http://rua.ua.es/dspace/handle/10045/24178
http://rua.ua.es/dspace/handle/10045/24178
http://www.gencat.cat/llengua/noves/noves/hemeroteca/
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Revista Valenciana de 
Filologia 

Aula de lletres valencianes. Revista 
Valenciana de Filologia és una publicació 
editada per la Institució Alfons el Magnànim – 
Diputació de València. 

Des de 2011 

Zeitschriftfürkatalanistik 
= Revista d’estudis 
catalans 

Revistes d’Estudis Catalans i Biblioteca 
Catalànica Germànica. Revista de lingüística 
catalana creada el 1988 per Tilbert Dídac 
Stegmann i Brigitte Schlieben-Lange com a 
òrgan de la Deutsch-Katalanische 
Gesellschaft i amb seu a Friburg de Brisgòvia. 
Accepta articles en totes les llengües 
romàniques (preferiblement en català), com 
també en alemany o anglès, generalment 
sobre temes de lingüística i filologia, però 
també sobre literatura catalana.  

Des de 1988 

Anuari de l’Institut 
d’Estudis Catalans 

Anuari de l’Institut d’Estudis Catalans. 
Variable segons 
títol 

Caplletra. Revista de 
filologia 

Caplletra és una revista internacional de 
filologia destinada a la publicació de treballs 
originals sobre qualsevol aspecte relacionat 
amb les llengües o les literatures, amb una 
atenció especial a la filologia catalana. Va 
dirigida a tots els investigadors i les 
investigadores en aquestes matèries. Des que 
va ser publicada per primera vegada el 1986, 
la revista apareix dues vegades l’any, a la 
primavera i a la tardor. 

Des de 1986 

Caràcters. Revista 
d’informació literària 

La publicació de crítica literària que edita 
Publicacions de la Universitat de València. 

Variable segons 
títol 

Els marges Els marges és una "revista de llengua i 
literatura", de periodicitat quadrimestral. És 
una revista en què, a més d’estudis de síntesi 
o d’investigació, i al costat de documents 
d’interès lingüístic i literari, apareixen textos 
de creació literària actual inèdits, ressenyes 
crítiques sobre publicacions recents, notes de 
reflexió sospesada i notes amb voluntat 
polèmica, a més d’editorials que expressen el 
parer de la redacció. 

Variable segons 
títol 

https://taulafilologiavalenciana.wordpress.com/aula-lletres-valencianes-1/
https://taulafilologiavalenciana.wordpress.com/aula-lletres-valencianes-1/
http://www.alfonselmagnanim.net/
http://www.romanistik.uni-freiburg.de/pusch/zfk/index.htm
http://www.romanistik.uni-freiburg.de/pusch/zfk/index.htm
http://www.romanistik.uni-freiburg.de/pusch/zfk/index.htm
http://publicacions.iec.cat/X.do?moduleName=monografies_en_linia&subModuleName=&method=start&LIST.ID=MONOGRAFIES_EN_LINIA&idColleccio=27967
http://publicacions.iec.cat/X.do?moduleName=monografies_en_linia&subModuleName=&method=start&LIST.ID=MONOGRAFIES_EN_LINIA&idColleccio=27967
http://www.revistacaplletra.com/inici/
http://www.revistacaplletra.com/inici/
http://puv.uv.es/index.php?cPath=32_11437&osCsid=b0bf4dbcadc92531b6a56d743c22e1cf
http://puv.uv.es/index.php?cPath=32_11437&osCsid=b0bf4dbcadc92531b6a56d743c22e1cf
http://www.elsmarges.cat/index.htm
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Immersió lingüística. 
Revista d’ensenyament 
integrat de llengües i 
continguts 

La revista tracta temes de l’ensenyament 
integrat de llengües i continguts. 

Des de 1999 

L’aiguadolç Revista de literatura de l’Institut d’Estudis 
Comarcals de la Marina Alta com un projecte 
de publicació periòdica al servei de la crítica i 
l’expressió literàries en llengua catalana. 
Projectes de números dedicats cada un a un/a 
autor/a viu/viva i poc treballat/da, sense 
faltar les pàgines destinades a la creació, als 
llibres i a temes vinculats amb la comarca. 

Des de 1978 

L’illa. Revista de lletres Revista dedicada a les novetats i crítica 
d’obres publicades en català per aquesta 
editorial. 

Variable segons 
títol 

Literatures (1997-2008) Revista de reflexió i pensament editada per 
l’AELC (Associació d’Escriptors en Llengua 
Catalana). 

Des de 1997 

Llengua & literatura És  la  revista  anual  que  publica  la  Societat  
Catalana  de  Llengua  i  Literatura  (SCLL),  filial  
de  l’Institut  d’Estudis Catalans (IEC) adscrita 
a la Secció Filològica.  

L&L s’ofereix com a eina al servei dels 
estudiosos i professionals de la docència i la 
investigació en llengua  i  literatura  catalanes.  
Recull  estudis,  edicions,  materials,  
ressenyes  de  publicacions  relatives  a  
aquest  camp  del  coneixement   i  cròniques  
sobre  les  activitats  
(col·loquis,commemoracions, etc.) que s’hi 
vinculen. Sotmet els treballs publicats a un 
procés d’avaluació extern i anònim. 

Variable segons 
títol 

Llengua i ús Publicació semestral de la Direcció General de 
Política Lingüística que té com a objectiu 
principal oferir als/a les tècnics/ques de 
planificació lingüística articles amb contingut 
útil per a la tasca que duen a terme. 

Variable segons 
títol 

http://xtec.gencat.cat/ca/projectes/plurilinguisme/accions/llengues/catala/immersiolinguistica/documentsreflexio/revista/
http://xtec.gencat.cat/ca/projectes/plurilinguisme/accions/llengues/catala/immersiolinguistica/documentsreflexio/revista/
http://xtec.gencat.cat/ca/projectes/plurilinguisme/accions/llengues/catala/immersiolinguistica/documentsreflexio/revista/
http://xtec.gencat.cat/ca/projectes/plurilinguisme/accions/llengues/catala/immersiolinguistica/documentsreflexio/revista/
http://www.raco.cat/index.php/Aiguadolc/article/view/65088
http://www.bromera.com/lilla.html?page=1
http://www.escriptors.cat/?q=publicacions_literatures
http://publicacions.iec.cat/PopulaFitxa.do?moduleName=revistes_cientifiques&subModuleName=&idColleccio=198
http://llengua.gencat.cat/ca/serveis/informacio_i_difusio/publicacions_en_linia/llengua_i_us
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Quaderns de Migjorn Quaderns de Migjorn és la revista d’estudis 
comarcals del sud del País Valencià que tracta 
de normalitzar la llengua, fer propi el passat 
col·lectiu i la realitat del medi natural i social, 
rescatar i posar al dia la tradició. 

Des de 1993 

Qüern Qüern és un butlletí bibliogràfic de literatura i 
llengua catalanes antigues, dels segles XII al 
XVIII (de fet, fins a mitjan segle XIX). 

Variable segons 
títol 

Randa Randa és una revista semestral dedicada a la 
història i la cultura de les Illes Balears. Iniciada 
a Barcelona l’any 1975 per Curial Edicions 
Catalanes, el 2008 passà a dependre de 
Publicacions de l’Abadia de Montserrat. 

Des de 1975 

Revista de llengua i dret La Revista de llengua i dret, Journal of 
Language and Law, fundada el 1983, de 
periodicitat semestral, publica estudis 
acadèmics sobre el llenguatge administratiu i 
jurídic, el dret lingüístic, la política lingüística 
i la sociolingüística.  

Des de 1983 

Terminàlia TERMINÀLIA és la revista de la Societat 
Catalana de Terminologia, SCATERM, filial de 
l’Institut d’Estudis Catalans. Té una 
periodicitat semestral i es publica en paper i 
en suport electrònic. Es tracta d’una 
publicació les llengües de la revista són el 
català i l’anglès. S’admeten també 
contribucions en castellà i en francès. 

Des de 2009 

 

 

GUIES TEMÀTIQUES 

Títol Descripció Cobertura 

Guia de Filologia 
Catalana 

Guia de recursos elaborada per la Biblioteca de 
Filosofia i Lletres de la Universitat d'Alacant en 
col·laboració amb el Departament de Filologia 
Catalana. Conté tot tipus d'obres per a poder 

Variable segons títol 

http://lacivica.cat/index.php/quaderns-de-migjorn-revista-destudis-comarcals-del-sud-del-pais-valencia/
http://www.quern.cat/
http://www.pamsa.cat/pamsa/revista/ran.html
http://revistes.eapc.gencat.cat/index.php/rld
http://publicacions.iec.cat/PopulaFitxa.do?moduleName=cataleg&subModuleName=&idCatalogacio=10548
http://aplicacionesua.cpd.ua.es/catalogaxxi/C10075PPESII1/S138846/P128732NN1/CAT/INDEX.HTML
http://aplicacionesua.cpd.ua.es/catalogaxxi/C10075PPESII1/S138846/P128732NN1/CAT/INDEX.HTML
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oferir-te una visió ràpida de fonts 
especialitzades que es poden consultar. 

Guia temàtica de 
llengua i literatura 

Guia de recursos elaborada per la Biblioteca de 
la Universitat de les Illes Balears. 

Variable segons títol 

Guia temàtica de 
Filologia 

Guia de recursos elaborada per la Biblioteca de 
la Universitat de València. 

Variable segons títol 

Guia temàtica. 
Traducció i Ciències 
del Llenguatge: 
Català 

Guia de recursos elaborada per la Biblioteca 
(CRAI) de la Universitat Pompeu Fabra. 

Variable segons títol 

Guia temàtica de 
Traducció i 
Interpretació 

Elaborada per la Biblioteca de Filosofia i Lletres 
i el Departament de Traducció i Interpretació 
de la Universitat d'Alacant. 

Variable segons títol 

 

LLIBRES-E 

Títol Descripció Cobertura 

Biblioteca Virtual 
Miguel de Cervantes 

Permite el acceso a obras clásicas españolas 
cuyos derechos han expirado. 

Variable según 
título. 

Project Gutenberg Proyecto europeo de digitalización. Interesante 
para acceder a obras clásicas libres de derecho 
de las diferentes bibliotecas europeas 
participantes. Especialmente interesante para 
las obras en inglés 

Variable según 
título. 

Biblioteca virtual E-
Excellence, àrea 
d'Humanitats, 
subàrea de Literatura 
Catalana Antiga 

Selecció de llibres de literatura catalana antiga. Variable segons títol 

Biblioteca Virtual 
Joan Lluís Vives  

La Biblioteca Virtual Joan Lluís Vives és fruit 
d'un conveni entre la Fundació Biblioteca 
Virtual Miguel de Cervantes i la Xarxa 
d'Universitats que formen l'Institut Joan Lluís 

Variable segons títol 

http://biblioteca.uib.cat/oferta/recursos_electronics/guies_tematiques/guia_tematica_filologia/
http://biblioteca.uib.cat/oferta/recursos_electronics/guies_tematiques/guia_tematica_filologia/
http://www.uv.es/uvweb/servei-biblioteques-documentacio/ca/biblioteca-humanitats-joan-regla-/guia-tematica/filologia-1285888699696.html
http://www.uv.es/uvweb/servei-biblioteques-documentacio/ca/biblioteca-humanitats-joan-regla-/guia-tematica/filologia-1285888699696.html
http://guiesbibtic.upf.edu/trad/catala
http://guiesbibtic.upf.edu/trad/catala
http://guiesbibtic.upf.edu/trad/catala
http://guiesbibtic.upf.edu/trad/catala
http://ua-es.libguides.com/Guias-tematicas
http://ua-es.libguides.com/Guias-tematicas
http://ua-es.libguides.com/Guias-tematicas
http://www.cervantesvirtual.com/
http://www.cervantesvirtual.com/
http://www.gutenberg.org/
http://aprende.liceus.com/literaturas-hispanicas-no-castellanas/
http://aprende.liceus.com/literaturas-hispanicas-no-castellanas/
http://aprende.liceus.com/literaturas-hispanicas-no-castellanas/
http://aprende.liceus.com/literaturas-hispanicas-no-castellanas/
http://aprende.liceus.com/literaturas-hispanicas-no-castellanas/
http://www.lluisvives.com/
http://www.lluisvives.com/
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Vives. Amb aquest acord es pretén, d'una 
banda, aprofitar, potenciar i difondre al màxim 
els fons digitalitzats que hi ha a la xarxa i, d'una 
altra, proposar i fer efectiva l'edició digital de 
les obres més representatives de la cultura 
catalana, valenciana i balear.  

Pàgina de Google 
dedicada als llibres 
electrònics  

Pàgina de Google dedicada als llibres 
electrònics. 

Variable segons títol 

Biblioteca Valenciana 
Digital (BIVALDI) 

La creació de BIVALDI, el seu posterior 
desenvolupament com a repositori OAI (Open 
Arxives Initiative) i la seua participació en 
projectes nacionals com la Biblioteca Virtual 
del Patrimoni Bibliogràfic o internacionals com 
la Biblioteca Digital Europea (Europeana o 
Europeana Local) constitueixen algunes de les 
mesures preses per la Biblioteca Valenciana per 
preservar uns materials bibliogràfics de la 
màxima importància i, simultàniament, donar-
los a conèixer de la manera més àmplia. 

Variable segons títol 

Biblioteca de 
Catalunya 

Enllaç a la pàgina de la Biblioteca de Catalunya. Variable segons títol 

BNE (Biblioteca 
Nacional) 

Institució bibliotecària superior de l'estat i 
capçalera del sistema bibliotecari espanyol. 
D'acord amb l’estatut, dins de les seues 
funcions hi ha la de reunir, catalogar i 
conservar els fons bibliogràfics produïts en 
qualsevol llengua de l'estat o en altres idiomes 
al servei de la investigació, la cultura i la 
informació. 

Variable segons títol 

 

 

REPOSITORIS 

Títol Descripció Cobertura 

RUA 

(tutorial) 

Accés obert al text complet en format digital 
dels documents generats pels membres de la 
Universitat d'Alacant en la tasca de docència i 
investigació. 

Variable segons títol 

https://books.google.com/?hl=es
https://books.google.com/?hl=es
https://books.google.com/?hl=es
http://bv2.gva.es/es/cms/elemento.cmd?id=estaticos/paginas/inicio.html
http://bv2.gva.es/es/cms/elemento.cmd?id=estaticos/paginas/inicio.html
hhttp://www.bnc.cat/
hhttp://www.bnc.cat/
http://www.bne.es/
http://www.bne.es/
http://rua.ua.es/dspace/?locale=ca
http://rua.ua.es/dspace/html/10045/24363/RUA_busqueda_avanzada.htm
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RECOLECTA Plataforma d'accés lliure i gratuït a tota la 
producció científica dipositada en obert en els 
repositoris espanyols. 

Variable segons títol 

 

TESIS DOCTORALS 

Títol Descripció Cobertura 

Ethos Portal de la British Library que posa en accés 
el catàleg de tesis doctorals llegides al Regne 
Unit. Els documents estan en format pdf i 
són descarregables de manera lliure o 
mitjançant pagament. Permet la cerca 
simple i avançada i compartir, citar i 
comentar per correu electrònic o a través de 
diferents marcadors i xarxes socials. Es 
digitalitza també a demanda. S'actualitza 
setmanalment. 

Es pot remuntar fins 
a 1800 

TESEO Arreplega les tesis doctorals llegides a 
Espanya i n’inclou un resum. 

1976- 

TDX 

(Ayuda) 

Repositori cooperatiu que conté, en format 
digital, tesis doctorals llegides en les 
universitats de Catalunya i en altres 
comunitats autònomes.  

1876- 

DART-Europe E-Theses 
Portal 

(Ayuda) 

Proporciona accés al text complet de les 
tesis doctorals de 280 universitats europees. 

Des de 1999. S'hi han 
afegit títols 
retrospectivament i 
arriba a 1597- 

OATD: Open Access 
Theses and 
Dissertations 

(Ayuda) 

Permet l'accés al text complet de tesis 
doctorals de més de 1.100 centres 
d’investigació i universitats de tot el món. 

Des de 1995. S'hi han 
afegit tesis anteriors, 
en menor nombre, i 
es remunta al segle 
XVI 

Dissertations&Theses 

 

Registres bibliogràfics de tesis doctorals 
europees i americanes. 

1637- 

 

http://recolecta.fecyt.es/portada?language=es
http://ethos.bl.uk/Home.do
https://www.educacion.gob.es/teseo/irGestionarConsulta.do;jsessionid=55FECB6AD4E1B0741D573DAE81706C5E
http://www.tdx.cat/
http://www.tesisenred.net/pmf
http://www.dart-europe.eu/basic-search.php
http://www.dart-europe.eu/basic-search.php
http://www.dart-europe.eu/help.php
http://oatd.org/
http://oatd.org/
http://oatd.org/
http://oatd.org/faq.html
https://cvnet.cpd.ua.es/bdsibyd/Busqueda.aspx?titulo=Dissertations&materia=39&acceso=
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El Servei de Préstec Interbibliotecari   

En la cerca i localització d'informació científica per al teu Treball de Fi de Grau pot ser que hi haja 
materials que no estiguen en la Biblioteca. 

La BUA disposa del Servei de Préstec Interbibliotecari,que té com a objectiu principal proporcionar 
a la comunitat universitària d'Alacant (alumnat, PAS i professorat) tota classe de documents o part 
d’aquests (monografies, articles de revista, tesi, actes de congressos, patents, etc.) publicats en 
qualsevol lloc del món i que no es troben en la Universitat d'Alacant. 

Quins documents pots sol·licitar?  

Qualsevol tipus de document (llibres, articles de revista, tesis doctorals, actes de congressos, 
documents de treball, còpies de manuscrits, etc.), ja siga íntegre (per exemple, un llibre) o en part 
(per exemple, un capítol), publicat en qualsevol lloc del món i que no forme part dels fons de la BUA. 

Només has de facilitar al personal d'aquesta unitat les dades que permeten identificar clarament el 
document que necessites, no és necessari que indiques on l’has localitzat. 

Quant tarda a arribar la documentació? 

El temps mitjà de demora és de 5 dies laborables per als articles i 10 dies laborables per als llibres. 
Una vegada arribe el document que has sol·licitat, rebràs un avís amb l'import. 

On s’arrepleguen les còpies? 

Si has sol·licitat un article de revista, un capítol d'un llibre o similar, en format digital, se t'enviarà 
en format digital, prèvia presentació del justificant d'ingrés. 

Recorda que en el cas d'obres originals completes (llibre, DVD, revista, tesi, mapa...), no podràs 
portar-te-les a casa. Sí que pots consultar-les en la biblioteca de la teua elecció, on estaran 
disponibles durant l’horari de consulta en sala que hi haja establit. El termini de préstec és d'un 
mes, tret d’excepcions. 

 

Per a acabar 

Tingues en compte que aquest servei que t'ofereix la Biblioteca és un servei de pagament i, per 
tant, s'apliquen unes tarifes, que varien segons el tipus de document sol·licitat (articles o llibres) o 
l'àmbit (Espanya o a l'estranger). A més, existeixen d'acords de reciprocitat amb algunes institucions de 
manera que alguns documents poden aconseguir-se de forma gratuïta. 
Si vols conèixer més informació sobre les tarifes accedeix a aquesta pàgina i llig l’apartat Informació 
general pera les sol·licituds. 

https://biblioteca.ua.es/va/utilitza-la-biblioteca/prestec-interbibliotecari/prestec-interbibliotecari.html
https://biblioteca.ua.es/va/biblioteques-i-altres-col-leccions.html
https://biblioteca.ua.es/va/utilitza-la-biblioteca/prestec-interbibliotecari/prestec-interbibliotecari.html
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L'elaboració d'un TFG requereix la consulta de fonts d'informació especialitzada. La Biblioteca de la 
Universitat d'Alacant disposa d'una gran quantitat de recursos d'informació que et serà de gran 
ajuda i d'un servei d'Accés al Document que et proporcionarà qualsevol publicació que no estiga 
disponible en la nostra universitat. 

 


