un munt de
recursos en el teu
dispositiu mòbil

La selecció inclou els recursos subscrits per les
Biblioteques UPC així com recursos d’accés lliure, que
disposen d’aplicacions per a la seva consulta des de
dispositius mòbils o bé, que són accessibles sense
necessitat de descarregar cap aplicació addicional.

BASES DE DADES

Arxiu
electrònic
i
servidor
d'e-prints
relacionats amb la física
i disciplines afins com la
matemàtica, ciències no
lineals o neurociència.

Accés al text complet de
les revistes publicades
per l'AIP, especialitzades
en física. Accés a partir
de l'any 1975.

Inclou les 34 revistes a
text complet de l'ACS
(American
Chemical
Society). Accés a l'any en
curs i backfiles.

Plataforma que dóna accés
a més de 500 lllibres
electrònics de temàtica
multidisciplinars.

Interfície que dóna
accés
a
llibres
electrònics
a
text
complet especialitzats
en
humanitats
i
ciències Socials.

Base de dades de
referències
bibliogràfiques de tot
tipus de literatura
d’àmbit econòmic.

Base de dades de la
US National Library of
Medicine,
conté
referències i resums
d’articles de revistes .

Accés a les revistes
electròniques
editades
per
Nature Publishing
Group.

Conté referències
i
text complet d'articles
publicats a revistes
d’humanitats i ciències
socials.

Produïda per Elsevier
ofereix
resums
i
referències de revistes
de ciències, tecnologia,
medicina i ciències
socials.

Text complert de les
revistes editades per
Springer, llibres de
SpringerLink
i
la
col·leció
“Lecture
Notes in Computer.
”

Consulta entre altres
Science, Social Science,
Arts & Humanities
Citation
Index
i
Proceedings Citation
Index.

Accés al text complet
de les revistes
de
multidisciplinar
en
especial l’àmbit de la
ciència, tecnologia i
l'economia.

Repositori
de
revistes
acadèmiques en format
digital.

Accés al text complert
d’articles de diferents
àmbits relacionats amb
l’enginyeria des de 1996.

Plataforma d’accés al
text
complet
de
revistes científiques d’
Iberoamèrica.

Web of Science és la
plataforma
web
de
consulta de les bases de
dades
de
Thomsom
Reuters.

Base de dades que inclou
més de 28 milions
d’estructures químiques.
Elaborada per la Royal
Society of Chemistry i
d’accés gratuït.

Base de dades que
cobreix més de 12 milions
d'invents bàsics de 40
autoritats emissores de
patents de tot el món.

Text complet de les
publicacions, incloses
les normes, editades
per l’IEEE/IEE.

Base de dades que dóna
accés al text complert de
les revistes publicades per
Elsevier.

Revista
científica
d’accés obert i gratuït
que publica articles
d’investigació bàsica
de ciència i medicina.

Conjunt de dipòsits
institucionals d’accés
obert de la UPC.

GESTORS DE REFERÈNCIES
Extensió del navegador
Firefox
que
permet
gestionar i citar treballs de
recerca, imatges, webs,
vídeos i altres objectes
directament.

Gestor de referències web
que permet gestionar i
compartir documents. A
mès, funciona com a una
xarxa social per a
investigadors.

Marcador social per a
capturar, gestionar i
compartir
enllaços
web.

Grafio permet crear
diagrames de flux,
mapes
de
Venn,
mapes mentals, notes
de text, àudio i veu.

Aplicació que permet
crear, editar i visualitzar
document en els formats
Word i Excel. I visualitzar
documents en Power
Point i PDF.

Permet
crear
presentacions amb
gràfics animats i
transicions

Servei
d’allotjament
d’arxius en el núvol.
Permet compartir arxius
i carpetes amb altres
usuaris i sincronitzar
arxius.

Eina per a la creació de
mapes conceptuals.

Bloc de notes electrònic
que permet guardar
informació en el seu
format
original
i
compartir-les a través
d’Internet.

Eina que permet crear,
modificar, compartir i
emmagatzemar
documents i arxius.

Notes n More és un
organitzador de tasques.
Es poden crear notes de
veu, arxius d’imatge, fotos
i vídeos.

Aplicació per a
la creació de
presentacions a
la web.

------------------------------------------------------------Enllaç per baixar l’app des de iPhone

Enllaç per baixar l’app des d’Android

Enllaç directe al recurs

Terrassa, 2 de maig de 2014
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