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Accés als recursos d’informació bibliogràfi ca 
i documental de la Universitat Jaume I

R
PROGRAMA ALFIN 
(Alfabetització Informacional)

El programa ALFIN té com a objectiu potenciar i formar en habilitats 
d’informació els usuaris. Aquest programa està enquadrat dins del 
II Pla Estratègic de REBIUN (Red de Bibliotecas Universitarias) i és 
un objectiu clau de la Línea 1, davant els reptes de l’espai europeu 
d’educació superior (EEES) i el canvi del model docent.

La Biblioteca presenta una sèrie d’activitats (visites guiades, 
sessions introductòries a l’aula...) i tallers de formació “a la 
carta” per tal de facilitar als usuaris l’accés actualitzat a 
tots els recursos d’informació electrònics de la Universitat. 
Només cal realitzar la sol·licitud mitjançant el formulari:                                                                                                    
http://www.uji.es/cd/info/sessiof.thtml

Aquest programa és una continuació de la publicació, en suport 
paper i electrònic, del Pla de formació d’usuaris de la Biblioteca i 
l’Arxiu de la Universitat Jaume I (2005), que incloïa una relació 
de les bases de dades i altres fonts.

En defi nitiva, el nou model de biblioteca universitària conegut com 
a CRAI (Centre de Recursos per a l’Aprenentatge i la Investigació) 
vol donar resposta a les necessitats dels usuaris per aconseguir el 
màxim rendiment de les noves eines i nous recursos d’informació.

Vicent Falomir  DE 
Director de la Biblioteca

Setembre,  2008
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SetembressSE

FORMACIÓ DE NOUS USUARIS
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· XARRADES INTRODUCTÒRIES A L’AULA 
Es realitzen amb l’objectiu que els nous estudiants tinguen un primer contacte 
amb la Biblioteca universitària. S’ofereix orientació sobre l’horari i situació 
de la Biblioteca, el servei de préstec a l’estudiantat i els principals recursos 
d’informació.
Sol·licitud: el professorat interessat pot sol·licitar una xarrada sobre la 
Biblioteca per als seus estudiants de primer, emplenant el formulari següent: 
http://www.uji.es/cd/info/sessiof.thtml
Les xarrades s’han de sol·licitar almenys amb dos dies d’antelació. El personal de 
la Biblioteca es posarà en contacte amb el professorat per confi rmar la sessió.
Duració aproximada: 20 minuts.

· VISITES GUIADES A LA BIBLIOTECA 
Durant tot el curs acadèmic es poden sol·licitar visites guiades a la Biblioteca. 
Estan dirigides a estudiants, professors, i personal d’administració i serveis (PAS) 
de la Universitat Jaume I, i també a estudiants, investigadors i professors invitats. 
Proporcionen una visió global de l’organització i seccions de la Biblioteca i l’espai 
físic i funcionalitats de l’edifi ci.
Sol·licitud: els professors, estudiants o PAS interessats poden sol·licitar una visita 
guiada a la Biblioteca dirigint-se al mostrador de préstec (planta 1). També 
poden enviar un missatge de correu electrònic a l’adreça: biblioteca@uji.es, o 
emplenar el formulari següent: http://www.uji.es/cd/info/sessiof.thtml
Les visites guiades a la Biblioteca de caràcter general poden organitzar-se el 
mateix dia en què se sol·liciten; cal avisar, almenys, amb dues hores d’antelació.
Duració aproximada: 20 minuts.

· FONS BIBLIOGRÀFIC I SERVEIS DE LA BIBLIOTECA 
Està dirigida a usuaris de la Biblioteca interessats a conèixer el fons bibliogràfi c 
i els serveis que aquesta ofereix. En aquestes sessions es tracten els temes 
següents:

· Consulta al catàleg bibliogràfi c. 
· Introducció als serveis de la Biblioteca: préstec, adquisicions, obtenció de 
documents externs, accés a recursos electrònics, fonoteca, seccions especials 
de la Biblioteca, Arxiu, Centre de Documentació Europea, etcètera.

Sol·licitud: els usuaris poden sol·licitar una sessió emplenant el formulari següent: 
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http://www.uji.es/cd/info/sessiof.thtml
El personal de la Biblioteca es posarà en contacte amb la persona sol·licitant per 
confi rmar la sessió.
Duració aproximada: 45 minuts.
Lloc: sales de formació de la Biblioteca.

· SESSIONS PER A PROFESSORS NOUS 
Els professors de nou ingrés en la Universitat Jaume I poden sol·licitar la 
participació en una sessió de formació dissenyada expressament per conèixer 
distints serveis que tenen com a fi nalitat facilitar la tasca docent i investigadora. 
S’aborden temes com ara l’adquisició de llibres i revistes per part del professorat, 
consulta a bases de dades comercials (ISBN, The Serials Directory, BookFind, 
etcètera), servei d’obtenció de documents externs, localització de llibres i revistes 
en catàlegs col·lectius, accés i ús dels recursos d’informació electrònics, etcètera.
Sol·licitud: els professors interessats poden sol·licitar una sessió emplenant el 
formulari següent: http://www.uji.es/cd/info/sessiof.thtml
El personal de la Biblioteca es posarà en contacte amb el professorat per 
confi rmar la sessió.
Duració aproximada: 45 minuts.
Lloc: sales de formació de la Biblioteca.

· CONSULTA AL PUNT D’INFORMACIÓ
Per resoldre dubtes que puguen plantejar-se a la Biblioteca, els usuaris poden 
dirigir-se als punts d’informació, situats a l’entrada de totes les plantes de 
l’edifi ci. En aquests mostradors seran atesos per bibliotecaris que els orientaran 
en els temes següents: organització de la Biblioteca, horaris, serveis, recursos 
bibliogràfi cs, consulta al catàleg, etcètera.

· AUTOFORMACIÓ 
Al punt de préstec de la Biblioteca es poden obtenir diverses guies i plànols 
de situació que permeten que els usuaris resolguen ells mateixos dubtes 
puntuals. Així mateix, es pot visitar la pàgina web de la Biblioteca en la URL: 
http://www.uji.es/cd, que recull els principals serveis de la Biblioteca i proporciona 
accés al catàleg bibliogràfi c i als recursos electrònics.
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SESSIONS DE FORMACIÓ ESPECIALITZADES
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Presentem, a continuació, una sèrie de sessions de formació, l’objectiu de les 
quals és donar a conèixer els recursos d’informació i les eines per localitzar 
documents amb què compta la Universitat en les distintes àrees de coneixement. 
Cadascuna d’aquestes proposa un nombre determinat de recursos a analitzar, 
que es basen en les preferències manifestades pel sol·licitant. Aquestes sessions 
poden realitzar-se a la Biblioteca o en el mateix departament, quan així se 
sol·licite.
També es realitzaran sessions «a mida», centrades en els temes que ens proposen 
estudiants, professors i personal d’administració i serveis (PAS) de la Universitat.

· RECURSOS D’INFORMACIÓ PER A LA INVESTIGACIÓ 
Dirigit a: estudiants de tercer cicle, professors i investigadors.
Contingut: serveis de la Biblioteca, accés i consulta al catàleg de la Biblioteca 
i a altres catàlegs col·lectius, accés i consulta a les bases de dades, accés i 
consulta a sumaris de revistes i revistes a text complet en format electrònic. 
Gestió de referències bibliogràfi ques amb el programa REFWORKS. Obtenció 
de documents externs.
Recursos: diverses bases de dades incloses en la Biblioteca Digital i recursos de 
recerca d’informació de la Biblioteca.
Inscripcions: amb una setmana d’antelació, mitjançant el formulari web 
http://www.uji.es/cd/info/sessiof.thtml
El personal de la Biblioteca es posarà en contacte amb el sol·licitant per confi rmar 
la sessió.
Duració aproximada: una hora.
Lloc: sales de formació de la Biblioteca.

· METALIB: METACERCADOR DE RECURSOS ELECTRÒNICS 
A LA UNIVERSITAT JAUME I 
Dirigit a: estudiants, professors, investigadors i PAS.
Descripció: portal d’accés als recursos electrònics a què està subscrita l’UJI i altres 
recursos de lliure accés seleccionats per la Biblioteca: bases de dades, revistes i 
llibres electrònics, portals web temàtics i catàlegs de biblioteques.
Contingut: accés, estratègies de recerca, metacerca, com visualitzar i guardar els 
resultats, serveis d’alerta, gestió de referències bibliogràfi ques, espai personal.
Inscripcions: amb una setmana d’antelació, mitjançant el formulari web 
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http://www.uji.es/cd/info/sessiof.thtml
El personal de la Biblioteca es posarà en contacte amb el sol·licitant per confi rmar 
la sessió.
Durada aproximada: una hora.
Lloc: sales de formació de la Biblioteca.

· LLIBRES ELECTRÒNICS A LA UNIVERSITAT JAUME I 
Dirigit a: estudiants, professors, investigadors i PAS.
Contingut: llibres electrònics a què s’ha subscrit o que ha adquirit la Universitat 
a text complet. Estratègies de recerca, com visualitzar i guardar els llibres 
electrònics.
Recursos: NetLibrary, Safary Tech Books Online, Lecture Notes in Computer Science 
(LNCS), SpringerLink eBooks, Gale Virtual Reference Library, Encyclopaedia 
Britannica Online, Oxford Reference Online Core Collection,...
Inscripcions: amb una setmana d’antelació, mitjançant el formulari web 
http://www.uji.es/cd/info/sessiof.thtml
El personal de la Biblioteca es posarà en contacte amb el sol·licitant per confi rmar 
la sessió.
Durada aproximada: una hora.
Lloc: sales de formació de la Biblioteca.

· REVISTES ELECTRÒNIQUES A LA UNIVERSITAT JAUME I 
Dirigit a: estudiants, professors, investigadors i PAS.
Contingut: revistes especialitzades a què està subscrita la Universitat a text 
complet amb accés des del cercador de revistes electròniques SFX. Accés, 
estratègies de recerca, com visualitzar i guardar els documents, serveis d’alerta, 
gestió de referències bibliogràfi ques. 
Inscripcions: amb una setmana d’antelació, mitjançant el formulari web 
http://www.uji.es/cd/info/sessiof.thtml 
El personal de la Biblioteca es posarà en contacte amb el sol·licitant per confi rmar 
la sessió.
Durada aproximada: una hora.
Lloc: sales de formació de la Biblioteca.
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· RECURSOS D’INFORMACIÓ EN LEGISLACIÓ 
Dirigit a: estudiants, professors, investigadors i PAS.
Contingut: bases de dades especialitzades en legislació a què està subscrita la 
Universitat Jaume I. Accés, estratègies de recerca, visualització i recuperació 
dels documents, gestió de referències bibliogràfi ques.
Recursos: Aranzadi online, Tirant online, Vlex, Nautis, LexisNexis.
Inscripcions: amb una setmana d’antelació, mitjançant el formulari web 
http://www.uji.es/cd/info/sessiof.thtml 
El personal de la Biblioteca es posarà en contacte amb el sol·licitant per confi rmar 
la sessió.
Durada aproximada: una hora.
Lloc: sales de formació de la Biblioteca.

· RECURSOS D’INFORMACIÓ EN FILOSOFIA, HISTÒRIA I SOCIOLOGIA
Dirigit a: estudiants, professors, investigadors i PAS.
Contingut: bases de dades, llibres i revistes especialitzades a text complet, a què 
està subscrita la Universitat Jaume I. Accés, estratègies de recerca, visualització i 
gestió dels resultats. Serveis d’alerta.
Recursos: bases de dades del CSIC, Web of Knowledge, Scopus, NetLibrary, 
Encyclopaedia Britannica, Emerald, JSTOR, Periodicals Index Online, Sage...
Inscripcions: amb una setmana d’antelació, mitjançant el formulari web 
http://www.uji.es/cd/info/sessiof.thtml  
El personal de la Biblioteca es posarà en contacte amb el sol·licitant per confi rmar 
la sessió.
Durada aproximada: una hora.
Lloc: sales de formació de la Biblioteca.

· RECURSOS D’INFORMACIÓ EN EDUCACIÓ
Dirigit a: estudiants, professors, investigadors i PAS.
Contingut: bases de dades, llibres i revistes especialitzades a text complet, a què 
està subscrita la Universitat Jaume I. Accés, estratègies de recerca, visualització i 
gestió dels resultats . Serveis d’alerta.
Recursos: bases de dades del CSIC, Eric, Web of Knowledge, Scopus, Teacher 
Reference Center, NetLibrary, Sage, Science,...
Inscripcions: amb una setmana d’antelació, mitjançant el formulari web 
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http://www.uji.es/cd/info/sessiof.thtml 
El personal de la Biblioteca es posarà en contacte amb el sol·licitant per confi rmar 
la sessió.
Durada aproximada: una hora.
Lloc: sales de formació de la Biblioteca.

· RECURSOS D’INFORMACIÓ EN FILOLOGIA, LITERATURA I TRADUCCIÓ
Dirigit a: estudiants, professors, investigadors i PAS.
Contingut: bases de dades, llibres i revistes especialitzades a text complet, a què 
està subscrita la Universitat Jaume I. Accés, estratègies de recerca, visualització i 
gestió dels resultats . Serveis d’alerta.
Recursos: ABES, bases de dades del CSIC, LLBA, MLA, Web of Knowledge, 
NetLibrary, Periodicals Index Online, Sage...
Inscripcions: amb una setmana d’antelació, mitjançant el formulari web 
http://www.uji.es/cd/info/sessiof.thtml  
El personal de la Biblioteca es posarà en contacte amb el sol·licitant per confi rmar 
la sessió.
Durada aproximada: una hora.
Lloc: sales de formació de la Biblioteca.

· RECURSOS D’INFORMACIÓ EN PSICOLOGIA
Dirigit a: estudiants, professors, investigadors i PAS.
Contingut: bases de dades, llibres i revistes especialitzades a text complet, a què 
està subscrita la Universitat Jaume I. Accés, estratègies de recerca, visualització i 
gestió dels resultats . Serveis d’alerta.
Recursos: bases de dades del CSIC, PsycInfo, Web of Knowledge, Scopus, 
NetLibrary, Annual Reviews, JSTOR, Periodicals Index Online...
Inscripcions: amb una setmana d’antelació, mitjançant el formulari web 
http://www.uji.es/cd/info/sessiof.thtml  
El personal de la Biblioteca es posarà en contacte amb el sol·licitant per confi rmar 
la sessió.
Lloc: sales de formació de la Biblioteca.
Durada aproximada: una hora.
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· RECURSOS D’INFORMACIÓ EN ECONOMIA I ADMINISTRACIÓ D’EMPRESES 
Dirigit a: estudiants, professors, investigadors i PAS. 
Contingut: bases de dades, llibres i revistes especialitzades a text complet, a què 
està subscrita la Universitat Jaume I. Accés, estratègies de recerca, visualització i 
gestió dels resultats . Serveis d’alerta.
Recursos: bases de dades del CSIC, Econlit, Factiva, LexisNexis, Main Economic 
Indicators, SABI, Web of Knowledge, Scopus, Business Source Elite, Emerald, 
JSTOR, Regional Business News, Sage, SpringerLink, Wiley InterScience...
Inscripcions: amb una setmana d’antelació, mitjançant el formulari web 
http://www.uji.es/cd/info/sessiof.thtml 
El personal de la Biblioteca es posarà en contacte amb el sol·licitant per confi rmar 
la sessió.
Durada aproximada: una hora.
Lloc: sales de formació de la Biblioteca.

· RECURSOS D’INFORMACIÓ EN TECNOLOGIA
Dirigit a: estudiants, professors, investigadors i PAS.
Contingut: bases de dades, llibres i revistes especialitzades a text complet, 
subscrites per la Universitat Jaume I. Accés, estratègies de recerca, visualització i 
gestió dels resultats . Serveis d’alerta.
Recursos: bases de dades del CSIC, FSTA, Web of Knowledge, Scopus, Gale 
Virtual Reference Library, Safari Tech books Online, Emerald, AIP, ACM, IEE 
Xplore, ScienceDirect, Springer Link, Wiley InterScience...
Inscripcions: amb una setmana d’antelació, mitjançant el formulari web  
http://www.uji.es/cd/info/sessiof.thtml 
El personal de la Biblioteca es posarà en contacte amb el sol·licitant per confi rmar 
la sessió.
Durada aproximada: una hora.
Lloc: sales de formació de la Biblioteca.

· RECURSOS D’INFORMACIÓ EN CIÈNCIES EXPERIMENTALS, FÍSICA I QUÍMICA
Dirigit a: estudiants, professors, investigadors i PAS. 
Contingut: bases de dades, llibres i revistes especialitzades a text complet, 
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subscrites per la Universitat Jaume I. Accés, estratègies de recerca, visualització i 
gestió dels resultats . Serveis d’alerta.
Recursos: Analitical Abstracts, Annual Reviews, bases de dades del CSIC, CrossFire, 
GreenFile, Medline, Web of Knowledge, Scopus, Gale Virtual Reference Library, 
American Institute of Physics Publications, American Chemical Society Publications, 
American society of Microbiology Journals, Nature, Royal Society of Chemistry, 
Science, ScienceDirect, SpringerLink, Wiley InterScience...
Inscripcions: amb una setmana d’antelació, mitjançant el formulari web 
http://www.uji.es/cd/info/sessiof.thtml 

El personal de la Biblioteca es posarà en contacte amb el sol·licitant per confi rmar 
la sessió.
Durada aproximada: una hora.
Lloc: sales de formació de la Biblioteca.

· RECURSOS D’INFORMACIÓ EN MATEMÀTIQUES I INFORMÀTICA
Dirigit a: estudiants, professors, investigadors i PAS. 
Contingut: bases de dades, llibres i revistes especialitzades a text complet, a què 
està subscrita la Universitat Jaume I. Accés, estratègies de recerca, visualització i 
gestió dels resultats . Serveis d’alerta.
Recursos: bases de dades del CSIC, Mathscinet, Zentralblatt MATH, Web of 
Knowledge, Scopus, Safari tech Books Online, Association for Computing Machinery, 
IEEE Xplore, DML-E, SIAM, SicenceDirect, SpringerLink, Wiley InterScience...
Inscripcions: amb una setmana d’antelació, mitjançant el formulari web 
http://www.uji.es/cd/info/sessiof.thtml 
El personal de la Biblioteca es posarà en contacte amb el sol·licitant per confi rmar 
la sessió.
Durada aproximada: una hora.
Lloc: sales de formació de la Biblioteca.

· ÍNDEX D’IMPACTE
Dirigit a: professors i investigadors. 
Contingut: consulta de l’índex d’impacte de les revistes científi ques.
Recursos: Journal Citation Reports, Scimago Journal & Country Rank, DICE, RESH, 
IN-RECS, IN-RECJ, Latindex... 
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Inscripcions: amb una setmana d’antelació, mitjançant el formulari web 
http://www.uji.es/cd/info/sessiof.thtml
El personal de la Biblioteca es posarà en contacte amb el sol·licitant per confi rmar 
la sessió.
Durada aproximada: 30 minuts.
Lloc: sales de formació de la Biblioteca.

· REFWORKS: GESTOR DE REFERÈNCIES BIBLIOGRÀFIQUES
Dirigit a: estudiants, professors, investigadors i PAS.
Contingut: accés, introducció i gestió de referències bibliogràfi ques, creació de 
bibliografi es. 
Inscripcions: amb una setmana d’antelació, mitjançant el formulari web 
http://www.uji.es/cd/info/sessiof.thtml
El personal de la Biblioteca es posarà en contacte amb el sol·licitant per confi rmar 
la sessió.
Durada aproximada: una hora.
Lloc: sales de formació de la Biblioteca.

· BASES DE DADES DE L’ISI 
Dirigit a: estudiants de segon i tercer cicle, professors i investigadors.
Contingut: bases de dades de l’ISI Web of Knowledge. Recerques i gestió de 
resultats. Índex d’impacte de les publicacions.
Recursos: Web of Science: Science Citation Index, Social Science Citation Index, 
Art and Humanities Citation Index, Index Chemicus,  Current Chemical Reactions; 
Current Contents Connect (Agriculture, Biology & Environmental Sciences, Arts & 
Humanities, Clinical Medique, Engineering, Computing & Technology, Life Sciences, 
Physical, Chemical & Earth Sciences, Social & Behavioral Sciences), Derwent 
Innovations Index, ISI Essential Science Indicators, Journal Citation Reports, ISI 
Proceedings.
Inscripcions: amb una setmana d’antelació, mitjançant el formulari web 
http://www.uji.es/cd/info/sessiof.thtml 
El personal de la Biblioteca es posarà en contacte amb el sol·licitant per confi rmar 
la sessió.
Durada aproximada: una hora.
Lloc: sales de formació de la Biblioteca.
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· BASE DE DADES SCOPUS 
Dirigit a: estudiants de segon i tercer cicle, professors i investigadors.
Contingut: accés, estratègies de recerca, visualització i gestió dels resultats. Índex 
d’impacte de les publicacions.
Recursos: Scopus, Scimago Journal & Country Rank
Inscripcions: amb una setmana d’antelació, mitjançant el formulari web 
http://www.uji.es/cd/info/sessiof.thtml 
El personal de la Biblioteca es posarà en contacte amb el sol·licitant per confi rmar 
la sessió.
Durada aproximada: una hora.
Lloc: sales de formació de la Biblioteca.

· NORMES UNE 
Dirigit: estudiants, professors, investigadors i PAS.
Contingut: cerca de normes UNE mitjançant la base de dades Suscrinorma. Cerca 
de documents, visualització i impressió de resultats.
Recursos: suscrinorma.
Inscripcions: amb una setmana d’antelació, mitjançant el formulari web 
http://www.uji.es/cd/info/sessiof.thtml 
El personal de la Biblioteca es posarà en contacte amb el sol·licitant per confi rmar 
la sessió.
Durada aproximada: 30 minuts.
Lloc: aula de consulta de normes UNE, Mediateca.

· DOCUMENTACIÓ DE LA UNIÓ EUROPEA 
Dirigit a: estudiants, professors, investigadors i PAS.
Contingut: fonts generals i especialitzades de la Unió Europea. 
Recursos: web Europa i bases de dades com ara Eur-Lex (legislació i jurispridència), 
Pre-lex (treballs preparatoris) i altres. 
Inscripcions: amb una setmana d’antelació, mitjançant el formulari web 
http://www.uji.es/cd/info/sessiof.thtml
El personal de la Biblioteca es posarà en contacte amb el sol·licitant per confi rmar 
la sessió.
Durada aproximada: una hora.
Lloc: sales de formació de la Biblioteca.
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· LA DOCUMENTACIÓ DE L’ARXIU UNIVERSITARI 
Dirigit a: estudiants, professors, investigadors i PAS. 
Contingut: els fons documentals que es conserven a l’Arxiu General. Serveis que 
s’ofereixen des de l’Arxiu.
Recursos: instruments de consulta de documents de l’Arxiu General.
Inscripcions: amb una setmana d’antelació, mitjançant el formulari web 
http://www.uji.es/cd/info/sessiof.thtml 

El personal de la Biblioteca es posarà en contacte amb el sol·licitant per confi rmar 
la sessió. 
Durada aproximada: una hora. 
Lloc: sales de formació de la Biblioteca.

· GESTIÓ DE LA DOCUMENTACIÓ DE LA UNIVERSITAT JAUME I 
Dirigit a: PAS.
Contingut: introducció al sistema arxivístic de l’UJI. Gestió de les transferències 
de la documentació des de les ofi cines a l’Arxiu General. Els serveis de préstec i 
de consulta de la documentació.
Recursos: manual de l’Arxiu General; web de l’Arxiu General.
Inscripcions: amb una setmana d’antelació, mitjançant el formulari web 
http://www.uji.es/cd/info/sessiof.thtml
El personal de la Biblioteca es posarà en contacte amb el sol·licitant per confi rmar 
la sessió. 
Durada aproximada: una hora. 
Lloc: sales de formació de la Biblioteca.
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RECURSOS ELECTRÒNICS COMPRESOS 
EN LES SESSIONS DE FORMACIÓ
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· ABES 
- Temàtica: lingüística i literatura anglesa.   
- Descripció: conté més de 25.000 registres especialitzats en llenguatge i 
lingüística, estudis culturals, literatura i arts visuals.

· ACM Digital Library 
- Temàtica: informàtica. 
- Descripció: articles de revistes, ponències i actes de l’ACM a text complet.

· ALPSP Learned Journals Collection 
- Temàtica: multidisciplinària. 
- Descripció: col·lecció de revistes electròniques dels editors membres 
d’ALPSP. 

· AMERICAN CHEMICAL SOCIETY PUBLICATIONS 
- Temàtica: química. 
- Descripció: accés en línia al text complet de les revistes electròniques 
publicades per l’ACS.

 
· AMERICAN INSTITUTE OF PHYSICS 

- Temàtica: física, matemàtica i química. 
- Descripció: accés al text complet de les revistes electròniques publicades 
per l’AIP i editors associats.

· AMERICAN SOCIETY FOR MICROBIOLOGY 
- Temàtica: microbiologia. 
- Descripció: accés al text complet de les revistes electròniques publicades 
per l’ASM. 

· ANALYTICAL ABSTRACTS 
- Temàtica: química analítica. 
- Descripció: base de dades documental amb més de 200.000 registres de 
química analítica, des de 1980. La base de dades està produïda per la 
Royal Society of Chemistry.
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· ANNUAL REVIEWS 
- Temàtica: multidisciplinària.
- Descripció: base de dades a text complet d’articles sobre l’estat de la 
qüestió (reviews) en diferents àrees de les ciències biomèdiques, físiques, 
socials i altres.

· ARANZADI (Westlaw.es) 
- Temàtica: dret. 
- Descripció: base de dades de legislació estatal, autonòmica i europea a 
text complet. 

· BaDeMar 
- Temàtica: ciència i enginyeria nàutiques.
- Descripció: base de dades de referències bibliogràfi ques d’articles selec-
cionats per la seva temàtica i actualitat seguint uns criteris propis segons les 
necessitats d’informació dels usuaris. 

· BANC DE DADES DE LA BIODIVERSITAT 
- Temàtica: medi ambient. 
- Descripció: base de dades a text complet sobre els aspectes relacionats 
amb la biodiversitat i les espècies existents al territori català; inclou 
referències bibliogràfi ques.

· BASES DE DADES DEL CSIC 
- Temàtica: multidisciplinària. 
- Descripció: conté les següents bases de dades produïdes pel Consell 
Superior d’Investigacions Científi ques.
- ISOC: indexa les revistes espanyoles especialitzades en ciències humanes 
i socials. 
- ICYT: indexa les revistes espanyoles d’àmbit científi c. 
- IME: indexa les revistes espanyoles especialitzades en medicina. 

· BIGPI (Bibliografía de Geología de la Península Ibérica) 
- Temàtica: geologia. 
- Descripció: base de dades bibliogràfi ca; inclou enllaços al catàleg de 
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les biblioteques de la Universitat de Barcelona i al text complet, quan és 
accessible en versió electrònica.
 

· BUSINESS SOURCE ELITE 
- Temàtica: economia i empresa. 
- Descripció: base de dades de resums i articles a text complet. 

· CCUC: CATÀLEG COL·LECTIU DE LES UNIVERSITATS 
DE CATALUNYA 

- Temàtica: multidisciplinària. 
- Descripció: el CCUC és un catàleg que té més de 2.500.000 registres 
bibliogràfi cs i ofereix accés a més de 4.707.169 documents físics, 
conservats a més de 145 biblioteques.  Des del CCUC, els usuaris de les 
biblioteques del CBUC poden demanar llibres i fotocòpies de revistes per 
préstec interbibliotecari.

· CROSSFIRE
- Temàtica: química.
- Descripció: permet consultar des d’una única interfície un ampla col·lecció 
especialitzada en química orgànica (CrossFire Beilstein), química inorgànica 
(CrossFire Gmelin) i patents (Patent Chemistry Database).  

· DICE (Difusión y Calidad Editorial de las Revistas Españolas 
de Humanidads y Ciencias Sociales)

- Temàtica: qualitat de les revistes científi ques.
- Descripció: permet consultar la referència de qualitat de les revistes 
espanyoles d’humanitats i ciències socials.

· DML-E
- Temàtica: matemàtica. 
- Descripció: text complet dels articles publicats a les principals revistes 
espanyoles de matemàtiques
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· ECONLIT 
- Temàtica: economia. 
- Descripció: base de dades bibliogràfi ca produïda per l’American 
Economical Association. Indexa referències bibliogràfi ques de revistes, 
llibres i dissertacions. Inclou resums, citacions, ressenyes i enllaços a articles 
a text complet. 

· EDUC@MENT
- Temàtica: educació, psicopedagogia. 
- Descripció: base de dades bibliogràfi ca que recull referències d’articles 
de revistes relacionats amb l’ensenyament.  

· ENCYCLOPEDIA BRITANNICA ON LINE. ACADEMIC EDITION 
- Temàtica: multidisciplinària. 
- Descripció: base de dades multimèdia amb 118.000 articles, 200.000 
pàgines web, 22.000 imatges, 24.000 biografi es, i milers d’hores de so, 
animació i videoclips, atlas mundial amb mapes de 196 països i accés a 
més de 150 publicacions.

· EMERALD MANAGEMENT Xtra 111
- Temàtica: multidisciplinària. 
- Descripció: text complet de les revistes editades per MCB Univ. Press.  

· ERIC (Educational Resource Information Center)
- Temàtica: educació. 
- Descripció: base de dades documental sobre educació. 

· FACTIVA 
- Temàtica: notícies d’actualitat i informes d’empresa. 
- Descripció: text complet de notícies publicades en més de 1.000 diaris 
d’àmbit internacional, a més d’informes d’empresa.

 · FSTA 
- Temàtica: tecnologia i ciència dels aliments, nutrició i temes afi ns. 
- Descripció: base de dades documental que indexa més de 1.800 revistes 
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especialitzades des de 1969 fi ns ara. Està produïda per IFIS (International 
Food Information Service).

· GALE VIRTUAL REFERENCE LIBRARY 
- Temàtica: multidisciplinària. 
- Descripció: col·lecció d’enciclopèdies i obres de referència. 

· GreenFILE 
- Temàtica: medi ambient. 
- Descripció: base de dades de referències bibliogràfi ques. 

· IEEE Xplore
- Temàtica: enginyeria i informàtica.  
- Descripció: text complet de revistes, normes i actes de congressos.

· IN-RECJ (Índice de impacto de revistas españolas de Ciencias Jurídicas)
- Temàtica: qualitat de les revistes científi ques.
- Descripció: permet consultar l’índex bibliomètric de les revistes espanyoles 
de ciències jurídiques.

· IN-RECS (Índice de impacto de revistas españolas de Ciencias Sociales)
- Temàtica: qualitat de les revistes científi ques.
- Descripció: permet consultar l’índex bibliomètric de les revistes espanyoles 
de ciències socials.

· ISBN 
- Temàtica: informació bibliogràfi ca sobre llibres. 
- Descripció: catàleg de llibres espanyols a la venda, amb les novetats 
bibliogràfi ques i els títols disponibles al mercat editorial espanyol. Inclou 
preus i informació editorial.

· ISI WEB OF KNOWLEDGE: 
- Temàtica: multidisciplinària. 
- Descripció: base de dades bibliogràfi ca i bibliomètrica. Conté: referències 
i resums d’autor d’articles de revista, ponències de congressos i patents; 
components i reaccions químiques; índexs de citacions. Recursos inclosos: 
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Web of Science: .
Science Citation Index Expanded (1945-)  .
Social Sciences Citation Index (1956-)  .
Arts & Humanities Citation Index (1975-)  .
Index Chemicus (1993-)  .
Current Chemical Reactions (1986-)  .
ISI Proceedings(SM) (1990-):  .
Science and Technology  .
Social Sciences and Humanities  .
Derwent Innovations Index(SM) (1980-)  .
Journal Citation Reports on the Web (1997-)  .
ISI Essential Science Indicators(SM) (10 anys retrospectius)  .
Current Contents Connect (1997-) .
Life Sciences  .
Clinical Medicine o Agriculture, Biology & Environmental Sciences  .
Physical, Chemical & Earth Sciences  .
Engineering, Computing & Technology  .
Social & Behavioral Sciences  .
Arts & Humanities  .

· IUSTEL
- Temàtica: legislació i jurisprudència.  
-Descripció: portal de dret, conté legislació, jurisprudència, bibliografi a i 
base de dades de coneixement jurídic.

· JSTOR 
- Temàtica: humanitats i ciències socials.  
- Descripció: repositori virtual de revistes publicades en paper, digitalitzades 
per ser consultades en .pdf o .tiff.

· Lecture Notes in Computer Science (LNCS) 
- Temàtica: informàtica.  
- Descripció: 1.800 llibres electrònics especialitzats, publicats per Springer 
des de 1973.
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· Legislació ambiental
- Temàtica: legislació i jurisprudència.  
-Descripció: base de dades a text complet de la legislació ambiental 
publicada al DOGC, al BOE i al DOUE.

· Lexicometria  
- Temàtica: lingüística.  
-Descripció: base de dades amb referències bibliogràfi ques especialitzades 
en lexicometria i anàlisi estadística de dades textuals i estilomètriques.  

· LexisNexis Academic 
- Temàtica: notícies d’actualitat, informes d’empresa, legislació. 
- Descripció: base de dades global que ofereix informació per a professionals 
de les fi nances, del dret, economistes, periodistes, investigadors, estudiants, 
etc.

· LLBA 
- Temàtica: lingüística. 
- Descripció: indexa més de 2.000 revistes especialitzades recollides al 
Sociological Abstracts. Proporciona resums dels articles i tesis referenciades 
i revisions de llibres, des de 1973. 

· Lletra  
- Temàtica: literatura catalana.  
- Descripció: portal i directori de recursos d’Internet sobre literatura 
catalana.

· Main Economics Indicators 
- Temàtica: economia.  
- Descripció: base de dades produïda per l’OCDE. Conté sèries estadístiques 
amb informació actualitzada sobre l’evolució dels països membres de 
l’OCDE i altres. 

· MATHSCINET 
- Temàtica: matemàtiques. 
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- Descripció: base de dades de referències bibliogràfi ques i ressenyes de 
publicacions, produïda per l’American  Mathematical Society.

· MEDLINE 
- Temàtica: medicina i ciències de la salut. 
- Descripció: base de dades de cites bibliogràfi ques i resums. 

· MLA 
- Temàtica: llengua i literatura. 
- Descripció: produïda per la Modern Language Association of America, 
indexa publicacions especialitzades en literatura, llengua, lingüística i 
literatura popular. 

·  NATURE 
- Temàtica: biologia i divulgació científi ca. 
- Descripció: text complet de les revistes editades per Nature Publishing 
Group. 

·  NAUTIS 
- Temàtica: dret. 
- Descripció: portal jurídic de l’editorial Francis Lefevbre. 

·  NETLIBRARY  
- Temàtica: humanitats i ciències socials. 
- Descripció: llibres electrònics especialitzats.

·  Oxford Journals 
- Temàtica: multidisciplinària. 
- Descripció: text complet de les revistes editades per Oxford University 
Press.

· Oxford Reference Online Core Collection
- Temàtica: multidisciplinària.  
- Descripció: col·lecció de diccionaris i obres de referència generals i 
especialitzats, alguns d’ells multilingües.
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· PERIODICALS INDEX ONLINE  
- Temàtica: humanitats i ciències socials. 
- Descripció: base de dades bibliogràfi ca i de sumaris; inclou el text complet 
de part de les seues revistes.

· PSYCINFO 
- Temàtica: psicologia. 
- Descripció: base de dades bibliogràfi ca de l’American Psychological 
Association que conté cites i resums d’articles de revistes, llibres, tesis 
doctorals i informes. 

· REBIUN (Catàleg col·lectiu de la Red de Bibliotecas Universitarias 
Españolas)

- Temàtica: multidisciplinària. 
- Descripció: permet consultar els fons de 74 biblioteques universitàries i 
d’investigació espanyoles.

· Regional Business News
- Temàtica: economia i empresa.
- Descripció: base de dades a text complet d’articles de premsa, revistes 
especialitzades i agències de notícies regionals d’arreu dels Estats Units.

· RESH (Revistas Españolas de Ciencias Sociales y Humanas)
- Temàtica: qualitat de les revistes científi ques.
- Descripció: permet consultar la referència de qualitat i anàlisi bibliomètrica 
de les revistes espanyoles d’humanitats i ciències socials.

· Royal Society of Chemistry Journals
- Temàtica: química.
- Descripció: text complet de les revistes publicades per la Royal Society 
of Chemistry.

· SABI: Sistema de Análisis de Balances Ibéricos
- Temàtica: anàlisi fi nancera.
- Descripció: Conté més de 480.000 empreses espanyoles i 40.000 
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portugueses. Inclou informació general, un històric de comptes anuals fi ns a 
10 anys de cada empresa.

· SAFARI TECH BOOKS ONLINE
- Temàtica: informàtica i tecnologies de la informació. 
- Descripció: llibres electrònics especialitzats.

· SAGE
- Temàtica: ciències socials i humanitats.
- Descripció: text complet de revistes electròniques. 

· SCIENCE 
- Temàtica: ciència i divulgació científi ca. 
- Descripció: accés al text complet de les revistes Science Online i Science 
Now des de 1996.

· SCIENCEDIRECT 
- Temàtica: multidisciplinària. 
- Descripció: text complet de les revistes editades per Elsevier. Inclou les 
revistes publicades anteriorment per Academic Press i altres editors.

· Scimago Journal & Country Rank 
- Temàtica: qualitat de les revistes científi ques.
- Descripció: portal que recull indicadors per a l’avaluació de publicacions 
periòdiques.

· SCOPUS
- Temàtica: multidisciplinària. 
- Descripció: base de dades bibliogràfi ca amb resums, actes de congressos, 
pàgines web científi ques i altres recursos d’investigació, i referències citades 
de revistes científi ques. 

· THE SERIALS DIRECTORY 
- Temàtica: general i de referència.
- Descripció: proporciona informació bibliogràfi ca sobre revistes. 
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· SIAM
- Temàtica: matemàtiques i informàtica.
- Descripció: text complet de les revistes editades per la Society for 
Industrial and Applied Mathematics (SIAM). 

· SPRINGERLINK 
- Temàtica: multidisciplinària. 
- Descripció: text complet de les revistes publicades per Springer-Verlag, 
Kluwer i altres editors.  

· SPRINGERLINK E-BOOKS 
- Temàtica: multidisciplinària. 
- Descripció: llibres electrònics, manuals i obres de referència.   

· TAYLOR & FRANCIS
- Temàtica: multidisciplinària. 
- Descripció: text complet de les revistes editades per Taylor & Francis.  

· TEACHER REFERENCE CENTER
- Temàtica: educació.
- Descripció: base de dades bibliogràfi ca que conté informació de revistes 
i ressenyes de llibres relacionats amb l’educació.

· TIRANT ONLINE 
- Temàtica: dret. 
- Descripció: base de dades de legislació i jurisprudència que analitza i 
conté disposicions a text complet.

· VLEX
- Temàtica: dret. 
- Descripció: base de dades de legislació i jurisprudència (autonòmica, 
estatal, comunitària) a text complet. Inclou publicacions jurídiques espanyoles 
(llibres i revistes) a text complet.
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· WILEY INTERSCIENCE 
- Temàtica: multidisciplinària. 
- Descripció: text complet de les revistes editades per John Wiley & Sons 
Inc. 

· ZENTRALBLATT MATH 
- Temàtica: matemàtica. 
- Descripció: base de dades bibliogràfi ca i de resums; inclou ressenyes i 
citacions. 
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Més informació i consultes:

Formulari electrònic: http://www.uji.es/cd/qp

Correu electrònic: biblioteca@uji.es

Pàgina web: http://www.uji.es/CA/cd/

Telèfon: 964 72 87 61  /  964 72 87 62


