
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

1. Entrar a Bibliotècnica: http://bibliotecnica.upc.edu, menú superior: 

ESTUDIANTS com buscar informació  eines per  buscar informació Bases de dades 

INVESTIGADORS  Bases de dades: AZ 

O entrar a:  Discovery UPC: http://discovery.upc.edu  Bases de dades 

  Catàleg UPC: http://cataleg.upc.edu  Bases de dades 

2. Escriure el nom d’una de les bases de dades següents: 

 

 

AVERY  
 

Articles sobre disseny arquitectònic, història i pràctica de 
l’arquitectura d’unes 800 revistes publicades des de 1930 
en més de 40 països. Realitzada per l’Avery Library 
(Columbia University de New York). 
Accés eBIB 

 RIBA 
 

Recull informació des de 1978 d’unes 400 revistes 
d’arquitectura publicades en 45 països. Inclou també 
altres tipus de publicacions catalogades a la British 
Architectural Library des de 1984. 
Accés obert 

 

COAC 
  

Recull el fons de la Biblioteca del Col·legi d’Arquitectes de 
Catalunya, inclòs les referències de gran part dels articles 
de les revistes que reben. 
Accés obert 

 URBADOC 
  

Especialitzada en urbanisme i paisatgisme a Europa. Recull 
articles de revista i altres tipus de documents, reunits per 
diverses institucions europees. 
Accés eBIB 

 

JSTOR 
 

Accés al text complet dels anys subscrits de les revistes de 
les col·leccions Arts & Sciences I, II y III, publicades per 
institucions diverses, escanejadas per a ser consultables en 
format d’imatge, en pdf o tiff. Conté revistes d’humanitats, 
inclou arquitectura, art i urbanisme. 
Accés eBIB 
 

 CSIC  
  

Plataforma d’accés global a la informació científica 
publicada a les revistes acadèmiques espanyoles de 
qualitat des dels anys 70. Recull articles de revistes 
científiques i, de forma selectiva, de congressos, sèries, 
compilacions, informes i monografies. 
Accés eBIB 
 
 

ARCHIRES 
 
Produïda col·laborativament per les escoles nacionals 
franceses i belgues d’arquitectura. Conté referències 
d’articles de revistes i treballs acadèmics d’arquitectura i 
paisatgisme, especialment franceses, però també d’altres 
països de tot el món. 
Accés obert 
 

 DOCOMOMO IBERICO 
 
 

Especialitzada en revistes, actes de congressos i seminaris 
sobre arquitectura moderna a Espanya. Inclou fitxes amb 
bibliografia dels edificis catalogats dins el Moviment 
Modern. 
Accés eBIB 

 

IMPORTANT! 
 
 

Les bases de dades informen a quines revistes podeu trobar articles sobre un tema,  
no donen accés directe al text complet de l’article en la majoria dels casos. 

 
Per saber si tenim una revista concreta a la biblioteca,  

cal buscar pel títol de la revista al Catàleg UPC: http://cataleg.upc.edu 
 

eBIB és el servei d'accés als recursos electrònics subscrits per les biblioteques  
(revistes, llibres i bases de dades) des de dins i fora de la UPC: http://bibliotecnica.upc.edu/ebib 

BASES  
DE 

 DADES 
 

Com buscar informació a les revistes  
d’arquitectura, construcció i urbanisme 

 
 

 

 



 
 
 
 

 
 BASES DE DADES DE MATÈRIES AFINS      

 
 

ICONDA 
 

Conté referècies bibliogràfiques procedents de 
publicacions especialitzades en construcció i enginyeria 
civil. 
Accés eBIB 

 COMPENDEX 
 

Conté referències bibliogràfiques i resums de revistes, 
informes tècnics i actes de congressos en l’àmbit de 
l’enginyeria. La plataforma d’accés, Engineering Village, 
permet també consultar simultàniament Inspec i 
Paperchem.  
Accés eBIB 

 
 

 
 
 

BASES DE DADES MULTIDISCIPLINARS 
 
 

 

WEB OF SCIENCE 
 

Conté bases de dades d’informació bibliogràfica de les 
principals publicacions científiques. D’interès en l’àmbit de 
l’arquitectura, la UPC està subscrita a: Web of Science; 
Science Citation Index Expanded; Social Sciences Citation 
Index; Arts & Humanities Citation Index; ISI Proceedings-
Science & Technology (ISTP); Proceedings-Social Sciences 
& Humanities Edition (ISSHP); Journal Citations Reports-
Science Edition (JCR-S); Journal Citations Reports-Social 
Sciences Edition (JCR-SS); Essential Science Indicator. 
Accés eBIB 

 SCOPUS 
 

Produïda per Elsevier, conté resums, referències i índexs 
de les principals revistes internacionals amb peer review. 
Accés eBIB 
 
 
 

DIALNET PLUS 
 

Portal de difusió de la producció científica de l’àmbit 
hispà. Conté referències bibliogràfiques d’articles de 
revistes i accés al text complet d’alguna d’elles. 
Accés obert 

 
 
 
 
 

PLATAFORMES MULTIDISCIPLINARS DE REVISTES ELECTRÒNIQUES 
 

 
WILEY ONLINE LIBRARY 

 

Accés al text complet des del 1997 de les revistes 
subscrites i publicades per John Wiley & Sons Inc sobre 
arquitectura, medi ambient, urbanisme i humanitats. 
Accés eBIB 

 TAYLOR & FRANCIS 
 

Accés al text complet dels anys subscrits (anys 2008 fins 
2011) de les revistes publicades per Taylor & Francis sobre 
medi ambient, art, geografia, humanitats i urbanisme. 
Accés eBIB 

 
 

 
 

OXFORD JOURNALS 

 

Accés al text complet dels anys subscrits (anys 2007 fins 
2012) de les revistes publicades per Oxford University 
Press. 
Accés eBIB 

 CAMBRIDGE JOURNALS ONLINE 
 

Accés al text complet dels anys subscrits de les revistes 
publicades per Cambridge University Press. Inclou revistes 
d’art, antropologia, urbanisme, medi ambient, enginyeria, 
etc. 
Accés eBIB 
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Biblioteca Oriol Bohigas - ETSAB 

Per a més  informació, adreceu-vos a: 
Biblioteca.ETSAB@upc.edu 

Servei d’Informació Especialitzada 
Tel. 93 401 74 71 
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