Guia de recursos i serveis

per a estudiants de postgrau
Serveis

Consulta els documents
Al Catàleg UPC podeu buscar
llibres, revistes, etc. de les
biblioteques UPC.
També es poden fer reserves.
[vídeo]

bibliotecnica.upc.edu

Préstec de documents
Amb el carnet de la Fundació
o matrícula del postgrau
podeu emportar-vos en
préstec 2 documents durant
10 dies de qualsevol de les
biblioteques UPC .

Reserves i renovació dels
préstecs
Al web Bibliotècnica
trobareu l’espai
El meu compte on podreu
veure i renovar els
documents que teniu en
préstec. [vídeo]

Recursos per a la

cerca d’informació

Selecció de bases de dades especialitzades en l’àrea d’economia i organització d’empreses i
d’accés restringit des de la biblioteca.

Base de dades multidisciplinària principalment en
Consulteu llibres i revistes electròniques disponibles al castellà d’articles de revista, també llibres, tesis
catàleg UPC i accediu al text complet del document. doctorals i actes de congressos. Facilita l’accés a alguns
També teniu una selecció de revistes d’accés lliure. documents a text complet. Té una versió lliure Dialnet
amb menys opcions de cerca.[vídeo]
[vídeo]

Compendex recull articles, ponències i informes dins Scopus recull articles de revistes de prestigi, ponències
l’àmbit de l’enginyeria (civil i d’estructures, electrònica, i patents de l’àmbit multidisciplinari. Facilita l’accés a
d’energies, gestió de residus, etc.). Facilita l’accés a alguns documents a text complet. [vídeo]
alguns documents a text complet. [vídeo]

s abi

SABI recull dades de més de 2 milions d’empreses
espanyoles. Es poden cercar per diversos criteris: nom,
codi NIF, localització, activitat, dades financeres, dades
borsàries, nombre de treballadors, etc. Permet l’anàlisi
estadístic i comparatiu d’empreses. [vídeo]

Factiva recull articles de diaris internacionals i locals, de
revistes i d’agències de notícies, també informes
d’empresa, fotografies, blogs i webs. Informació
d’àmbit empresarial i financera a text complet. [vídeo]

Atenció

personalitzada
● Facilitem articles, llibres i tesis que no
es troben a les biblioteques de la UPC.

Gestor de referències

● Ajudem a fer cerques sobre qualsevol
tema vinculat als vostres estudis.

● Assessorem en la consulta de bases de
dades i en el gestor de referències
Mendeley.

Horari biblioteca
De dillluns a divendres de
8:30 h a 20:30 h

Bibliotecària especialista:

gemma.mujal@upc.edu

Av. Bases de Manresa, 7-11
93 877 72 21
bibliotecnica.upc.edu/bibcum

Mendeley és una eina que
us permetrà organitzar els
documents i generar la
bibliografia als treballs de
forma automàtica. [vídeo]

Segueix-nos!
facebook.com/bcumbiblioteca
@BibliotecaBCUM

