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Objectius 

 
 

• Proporcionar RECURSOS disponibles 

 
• Oferir EINES per organitzar la informació 

recuperada (programes de gestió de referències) 
 



Contingut de la sessió 



Pla de treball 

 
  Administració del temps  
   
  http://planificat.upc.edu/   

El pla de treball 

http://planificat.upc.edu/


Organització documental 

https://create.piktochart.com/output/1597198-projecte-20 

Recursos i aplicacions web 

https://create.piktochart.com/output/1597198-projecte-20


Organització documental 

 
 
 
 
 
 
 

TFM 
UPC  

Editors de text 

Aplicacions web 

Quaderns electrònics 

Gestors bibliogràfics 





Estratègia de cerca 

1. Què busquem? 
 

2. On ho busquem? 
 

3. Com ho busquem?   
 

4.  Com avaluo la informació?   
 

5.  Com organitzo la informació? 
 
 



1. Què busquem 

Aplicabilitat 

Originalitat 

Fiabilitat 

Estratègia de cerca 



Documents amb informació general: 
 

- Manuals  
- Llibres de text 
- Monografies 
- Anuaris  
- Enciclopèdies 
- Diccionaris temàtics 
- Revistes tècniques generals 

Documents especialitzats: 
 
 
- Actes de congressos 
- Articles de revistes científiques  
- Reports de recerca  
- Tesis doctorals  
- Projectes de final de carrera  
- Patents 
- Normes tècniques (standards) 
 

Tipologia de documents 

General 
Manuals, llibres, diccionaris, etc. 

Necessitat  
d’informació 

Especialitzada 
Actes, articles, normes, 

etc. 

Estratègia de cerca 



Fonts d’informació 

2. On ho busquem? 

▪ Catàleg 
▪ Bases de dades especialitzades 
▪ Cercadors d’Internet acadèmics 
▪ Dipòsits d’E-prints 
▪ Llistes de distribució 
▪ Dipòsits docents 
▪ Directoris 
 

Estratègia de  
cerca 

Internet. 
Google x ex. 

Altres fonts 
 d’informació 

Estratègia de cerca 



3. Com ho busquem? 
Fent servir el llenguatge de la màquina a la que interroguem 

- vocabulari controlat 
- text lliure 
- llenguatge natural 

 
Utilitzant diccionaris  
 

 
 
 
 
Cercaterm 
http://www.termcat.cat/ca/Cercaterm/ 
 

IATE (InterActive Terminology for Europe) 
http://iate.europa.eu  
 

 
   

Estratègia de cerca 

http://www.termcat.cat/ca/Cercaterm/
http://iate.europa.eu/


Estratègia de cerca 
3. Com ho busquem? 

Anomenem estratègia de cerca a la pregunta que fem a l’eina 
de recuperació d'informació per obtenir resultats. Per construir-la 
necessites els termes de cerca i elements per relacionar-los. 

1.  Formular la necessitat d’informació 
2.  Identificar els conceptes clau 
3. Escollir i combinar els termes 

4. Ampliar la cerca 

5. Limitar la cerca 

6. Executar i avaluar els resultats 

7. Reformular l’estratègia de cerca 



Estratègia de cerca 

Terme 1 Terme 2 

didactic mathematic 

pedagog mathematics 

mathematical 

3. ELECCIÓ DELS TERMES 
Trieu els termes que poden representar millor els conceptes de la cerca 
(paraula clau) i destrieu-les de les paraules buides. Busqueu sinònims.  

COMBINACIÓ DELS TERMES 

Operadors booleans 🡪🡪 combinació de sinònims amb OR, termes diferents amb AND i 
excloure termes amb NOT  

((didactic* OR pedagog*) AND (math* OR matemat*)) NOT (superior* OR universit*) 
 

Operadors de proximitat 🡪🡪permeten combinar els termes de cerca segons la seva 
posició (per recuperar frases exactes “ “ , que estiguin en un mateix camp WITH, 
que estiguin situats a no més de dues paraules ADJ xx, que estiguin en un mateix 
paràgraf NEAR, etc.) 

Terme 1 Terme 2 

didactic mathematic 

pedagog mathematics 

mathematical 

AND 
Terme 1 Terme 2 

superior university 

NOT 



Estratègia de cerca 
4. AMPLIAR LA CERCA 

5. LIMITAR LA CERCA 

Els truncaments i comodins són signes que permeten cercar per 
l’arrel de la paraula o substituir-ne lletres. Eviten haver d’especificar 
les diferents variants o terminacions d'una paraula, simplificant així 
l'estratègia de la recerca. Els més comuns són: *   ?    $     

Exemple🡪🡪 intel*: intel·ligència, intelligence  | col?r: color, colour, colar, colaur  

  topic=(intel* AND artificial) 

Exemple   
                            País de publicació. P.e. Només resultats d’àmbit espanyol 

Idiomàtic. P.e. Només resultats en català 
Per tipus de document. P.e. Només articles de revista 
Cronològic. P.e. Documents dels últims 5 anys 

Ens permet filtrar els resultat segons una o diverses 
característiques, acotant així el que estem buscant i eliminant 
resultats innecessaris   



Estratègia de cerca 
6. EXECUTAR LA CERCA I AVALUAR ELS RESULTATS 

Cal analitzar si és necessari reformular la nostra estratègia de cerca.  
Pertinença 

Els resultats obtinguts s’ajusten a les nostres necessitats d’informació, 
és a dir, que us són útils per al vostre treball. 
Exhaustivitat 
Recupereu tots els resultats, referents a la vostra necessitat 
d’informació, que hi ha a la base de dades. 
Soroll documental 
És la obtenció d’informació no rellevant per a la vostra cerca 
Silenci documental 
És la no obtenció d’informació rellevant per a la vostra cerca, que 
realment està continguda a la base de dades. 



Estratègia de cerca 
7. REFORMULAR L’ESTRATÈGIA DE CERCA PER COMENÇAR DE NOU  

Si els resultats que heu obtingut són pobres… 
 
Si heu obtingut massa soroll documental o massa silenci… 
 
I en tot cas, si creieu que podem explotar més la base de 
dades… 

CAL REFORMULAR  
L’ESTRATÈGIA DE CERCA 



Cerca d’informació 
Un exemple: http://cataleg.upc.edu 
Llenguatge controlat: 

http://cataleg.upc.edu/


Cerca d’informació 
Un exemple: http://cataleg.upc.edu 
Llenguatge lliure: 

http://cataleg.upc.edu/


Cerca d’informació 
Un exemple: http://cataleg.upc.edu 
Booleans i truncaments: 

 
didactica AND matemat* 

 
didactica OR matemat* 

 
didactica NOT matemat* 

 
 
 

((didactic* OR pedagog*) AND (math* OR matemat*)) NOT (superior* OR universit*) 
 

http://cataleg.upc.edu/


Estratègia de cerca 



Cerca d’informació 
Cercadors acadèmics a internet 

http://scholar.google.es   

https://academic.microsoft.com/ 

http://scholar.google.es/
https://academic.microsoft.com/


Cerca d’informació 
Altres recursos: Moviment Open Access 

http://oatd.org/  

http://books.google.es   

http://oatd.org/
http://books.google.es/


Cerca d’informació 

• Hi ha de tot, PERÒ NO HI ÉS TOT 
• No hi ha cap control de qualitat sobre 

els continguts 
• No hi ha un vocabulari controlat 
• Els continguts són molt inestables 
• Triar bé les “paraules clau” 
• Avaluar la informació trobada 
 

internet = massa informació = INFOXICACIÓ 



Cerca d’informació 
http://discovery.upc.edu/ 

Bases de dades – Accés des de la UPC 

http://discovery.upc.edu/


Cerca d’informació 

• Permet buscar articles, revistes, tesis 
 

• Permet consultar els sumaris de les revistes i, en alguns casos, el text 
complet 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

• Si no podeu accedir al text d’un article,  
les biblioteques de la UPC us el poden aconseguir.  
Pregunteu-nos! 
 

  

Bases de dades - Dialnet -  http://dialnet.unirioja.es/   

http://dialnet.unirioja.es/


Cerca d’informació 

http://upcommons.upc.edu/ 
 

Dipòsit institucional - UPCommons 

http://upcommons.upc.edu/
http://upcommons.upc.edu/


Cerca d’informació 
Catàleg CUPC – DiscoveryUPC 

https://discovery.upc.edu/ 

IMPORTANT!!! 
Els recursos d'informació subscrits per les Biblioteques UPC estan subjectes a llicències. 
Únicament els membres de la UPC podran accedir als recursos de pagament subscrits. 

https://discovery.upc.edu/
http://upcommons.upc.edu/
https://bibliotecnica.upc.edu/propietat-intellectual/normes-us-recursos-contractats-sota-llicencia-servei-biblioteques


Cerca d’informació 
Catàleg – CBUC http://ccuc.cbuc.cat/*spi 

http://ccuc.cbuc.cat/*spi


Cerca d’informació 
Catàleg – REBIUN http://www.rebiun.org/ 

http://www.rebiun.org/


Cerca d’informació 
4. Com avaluo la informació? 
• La informació és rellevant? 
 

• La informació que conté està actualitzada? 
 

• Quines són les credencials de l’autor? 
 

• L’autor té algun interès especial en el tema que pogués influir en la fiabilitat de la font?  
 

• La font apareix suficientment documentada, diu d’on l’autor ha extret la informació que ha usat?  
 

• Quins comentaris se’n fan d’aquesta font? 
 

• Quin domini té la URL: .com, .edu, .info, etc.? 
 

• Les dades que ofereixen són extretes d’alguna font reconeguda? 
 

• Es fan enllaços a altres pàgines d’interès? 
 

• Tenim referències de la pàgina: és citada, recomanada ... per algú altre? 



Cerca d’informació 

✓No hi ha un únic sistema  
 

Fitxers 
Carpetes 
Gestors de referències 

5. Com organitzo la informació? 

✓  L’organització física i organització electrònica poden ser 
complementàries 
 





Elaborar el projecte 
✔ Ús ètic de la informació 

▪ Evitar el plagi 
http://bibliotecnica.upc.edu/propietat-intellectual/evitar-plagi 
▪ Protegir l’autoria  
http://bibliotecnica.upc.edu/propietat-intellectual/protegir-autoria-publicacions 

 

✔ Consells de redacció  
▪ El resum/abstract 
https://www.upc.edu/slt/ca/recursos-redaccio/criteris-linguistics/el-resum-abstract 

 
✔ Publicar 

▪ Publicar en obert  
https://bibliotecnica.upc.edu/investigadors/acces-obert 

 

http://bibliotecnica.upc.edu/propietat-intellectual/evitar-plagi
http://bibliotecnica.upc.edu/propietat-intellectual/protegir-autoria-publicacions
https://www.upc.edu/slt/ca/recursos-redaccio/criteris-linguistics/el-resum-abstract
https://bibliotecnica.upc.edu/investigadors/acces-obert
https://bibliotecnica.upc.edu/investigadors/acces-obert
https://bibliotecnica.upc.edu/investigadors/acces-obert
https://bibliotecnica.upc.edu/investigadors/acces-obert


Què és?  
És un llistat de documents consultats durant la preparació d’un 
treball acadèmic. 
 

Per què serveix? 
 

✔ Donar credibilitat al treball 
✔ Complir amb el rigor acadèmic 
✔ Complir amb la legislació sobre la propietat intel·lectual 

 

La bibliografia  

Elaborar el projecte 
Ús ètic de la informació 

Evitar el plagi 



És imprescindible que prenguem nota de les dades bibliogràfiques dels documents que consultem per poder 
citar-los després en la bibliografia del treball. 
Els gestors de referències ens faciliten aquesta tasca i ens permeten incorporar les citacions directament al 
nostre treball i realitzar la bibliografia final. 

CITES 

REFERÈNCIES 

Elaborar el projecte 
Ús ètic de la informació 

Evitar el plagi – La citació – Referències bibliogràfiques    



Elaborar el projecte 

 
 
•  Reconeixem el mèrit i la feina dels autors dels treballs que hem utilitzat (articles, 
llibres, pàgines web, imatges, etc.) 
 
•  Reforcem els nostres arguments 
 
•  Demostrem que ens hem documentat per elaborar el nostre treball, tesis, projectes, 
etc.  
 
•  Donem a conèixer les fonts que hem utilitzat facilitant a qui vulgui ampliar la  
informació la seva localització. 
 
•  Evitem que ens acusin de plagi  
 

Ús ètic de la informació 
Evitar el plagi – La citació – Referències bibliogràfiques    



Gestor de referències bibliogràfiques 
 
 
 

Els gestors de referències són programes que permeten: 
•  Organitzar referències bibliogràfiques: 

o  Crear-les i importar-les 
o  Modificar-les 
o  Organitzar-les 
o  Esborrar-les 

• Realitzar bibliografies i cites dins d’un text 
 

Més informació: http://bibliotecnica.upc.edu/investigadors/gestors-referencies-mendeley 
 

Elaborar el projecte 
Ús ètic de la informació 

Evitar el plagi – La citació – Referències bibliogràfiques    

http://bibliotecnica.upc.edu/investigadors/gestors-referencies-mendeley
http://bibliotecnica.upc.edu/investigadors/gestors-referencies-mendeley
http://bibliotecnica.upc.edu/investigadors/gestors-referencies-mendeley
http://bibliotecnica.upc.edu/investigadors/gestors-referencies-mendeley
http://bibliotecnica.upc.edu/investigadors/gestors-referencies-mendeley


http://citationmachine.net 
  

Elaborar el projecte 
Ús ètic de la informació 

Evitar el plagi – La citació – Referències bibliogràfiques    

http://citationmachine.net/


 Com s’elaboren les referències bibliogràfiques? 
 

✔ Normativa internacional, pautes... 
✔ Dades suficients per identificar el document 
✔ Ordenació alfabètica pel primer element 

 
http://bibliotecnica.upc.edu/investigadors/referencies-bibliografiques 
Des de l’SBPA recomanem ISO 690. 
 
Normativa a la UPC 
Suport a la redacció 

Elaborar el projecte 
Ús ètic de la informació 

Evitar el plagi – La citació – Referències bibliogràfiques    

http://bibliotecnica.upc.edu/investigadors/referencies-bibliografiques
https://www.upc.edu/slt/ca/recursos-redaccio/criteris-linguistics/guia-redaccio-cientifica


Alguns consells per citar un text  
http://bibliotecnica.upc.edu/investigadors/citar-elaborar-bibliografia 
 

• Sempre ha de constar l’autor i la font 
• Quan es tracta d’un paràgraf de dos o tres línies es pot inserir en el text, sempre   
entre cometes (“”) 
• Quan es tracta d’un fragment llarg, es pot diferenciar de la resta del text donant-li 
més marge i una mida de lletra més petita. 
• Les citacions han de ser fidels:  

o no es pot eliminar una part del text sense avisar. Cal indicar-ho sempre amb 
tres punts suspensius (...) 

o els nostres comentaris han d’aparèixer entre claudàtors [ ] 
o si hi ha un error, s’ha de mantenir, però alertant el lector amb l’anotació [sic] 

• No cal fer una citació quan es tracta de nocions de coneixement universal.  

Elaborar el projecte 
Ús ètic de la informació 

Evitar el plagi – La citació 

http://bibliotecnica.upc.edu/investigadors/citar-elaborar-bibliografia


Els drets d’autor  
• La llei atorga a l’autor/a d’una obra tots els drets sobre la mateixa. 

Aquests drets s’agrupen normalment en: drets morals, drets d’explotació i 
drets connexes.  

 
• Qualsevol ús que fem d’una obra (reproducció, distribució, comunicació 

pública o creació d'obres derivades) és una forma d’explotació de l’obra. 
La llei atorga l’exclusivitat d’aquesta explotació a l’autor/a. Només amb el 
seu consentiment o amb les excepcions que marca la llei, podrem utilitzar 
l’obra.   

 
• Els textos, les imatges, les fotografies, els vídeos o audiovisuals, etc. de 

qualsevol web, estan protegits per la legislació.  
 

Elaborar el projecte 
Ús ètic de la informació 

Protegir l’autoria    



Els drets d’autor 
• Les fonts han de copiar-se amb el consentiment de l’autor i indicant la seva 

procedència. 
 
• L’absència d’indicació de la font d‘on s’ha extret la informació es considera 

plagi. 
 

• Els documents no publicats poden estar protegits pels Drets d’autor i no 
poden reproduir-se sense autorització. 

 
• Tots els drets reservats als autors/ores (còpia, distribució, 

comunicació pública, etc.) continuen essent reservats en l’entorn d’Internet, 
tot i la facilitat amb què es pot copiar o difondre la informació. 

  
• Encara que es pugui accedir a continguts gratuïts, això no autoritza en 

absolut a l’apropiació de la informació continguda en el web i molt menys a 
fer-ne un ús contrari a la legislació. 

 
 

Elaborar el projecte 
Ús ètic de la informació 

Protegir l’autoria    



Què cal fer?  
• Avaluar la informació trobada i fer-ne un ús crític 
 

• Conèixer la llei de propietat intel·lectual, i respectar-la 
 

• Distingir entre paràfrasi i plagi 
 

• Citar correctament i cada vegada que sigui necessari 
 

• Evitar el frau científic 
 

Elaborar el projecte 
Ús ètic de la informació 

Protegir l’autoria 



Exemple: Citació d’una imatge 

Lester Public Library. Creating the story [fotografia]. Tomada el 22 
de agosto de 2017. Two Rivers, Wisconsin: Lester Public Library, 
2017. [Consulta: 03 abril 2019]. Disponible a Flickr: 
<https://www.flickr.com/photos/lesterpubliclibrary/36691272216/in/al
bum-72157687945662745/> 
               Lester Public Library. 
 

Elaborar el projecte 
Ús ètic de la informació 

Protegir l’autoria 

Fig.1 Creating the story  

https://www.flickr.com/photos/lesterpubliclibrary/36691272216/in/album-72157687945662745/
https://www.flickr.com/photos/lesterpubliclibrary/36691272216/in/album-72157687945662745/


Exemple: Plagi 

 
 

Elaborar el projecte 
Ús ètic de la informació 

Protegir l’autoria 

TEXT Original 
En totes les seves formes és una part essencial del procés de socialització, que 
dóna eines i coneixements per viure en la societat. 
 

⮚ CITA - Text correctament introduït al nostre treball:  
“En totes les seves formes és una part essencial del procés de socialització, 

que dóna eines i coneixements per viure en la societat.”(Fernández, 2018) 
 

⮚ Paràfrasi:  
Segons Fernández, l’educació és una part essencial del procés de 

socialització, i dóna eines i coneixements per viure en la societat. 
(Fernández, 2018)  

 

⮚ Referència bibliogràfica de la cita literal i/o de la paràfrasi: 
FERNÁNDEZ MOSTAZA, Esther. «La societat (I). El procés de socialització». 

Universitat Oberta de Catalunya. [Consulta: 20 gener 2020]. Disponible a 
<http://cv.uoc.edu/annotation/a3f884f518706db0ab49c84af7b69b49/527148/PID_00215429/modul_2.html> 

http://cv.uoc.edu/annotation/a3f884f518706db0ab49c84af7b69b49/527148/PID_00215429/modul_2.html
http://cv.uoc.edu/annotation/a3f884f518706db0ab49c84af7b69b49/527148/PID_00215429/modul_2.html
http://cv.uoc.edu/annotation/a3f884f518706db0ab49c84af7b69b49/527148/PID_00215429/modul_2.html
http://cv.uoc.edu/annotation/a3f884f518706db0ab49c84af7b69b49/527148/PID_00215429/modul_2.html
http://cv.uoc.edu/annotation/a3f884f518706db0ab49c84af7b69b49/527148/PID_00215429/modul_2.html
http://cv.uoc.edu/annotation/a3f884f518706db0ab49c84af7b69b49/527148/PID_00215429/modul_2.html
http://cv.uoc.edu/annotation/a3f884f518706db0ab49c84af7b69b49/527148/PID_00215429/modul_2.html
http://cv.uoc.edu/annotation/a3f884f518706db0ab49c84af7b69b49/527148/PID_00215429/modul_2.html
http://cv.uoc.edu/annotation/a3f884f518706db0ab49c84af7b69b49/527148/PID_00215429/modul_2.html


Elaborar el projecte 
Consells de redacció 

Com escriure 

✔ Consells de redacció 

✔ Estructura i apartats del treball 

✔ Numeració i paginació de les parts 

✔ Criteris gràfics 
 

http://bibliotecnica.upc.edu/estudiants/6-passos-que-teu-tfg/tfm-sigui-exit/escric-meu-tfg/tfm 
 

http://bibliotecnica.upc.edu/estudiants/6-passos-que-teu-tfg/tfm-sigui-exit/escric-meu-tfg/tfm
http://bibliotecnica.upc.edu/estudiants/6-passos-que-teu-tfg/tfm-sigui-exit/escric-meu-tfg/tfm


Elaborar el Projecte 
Consells de redacció 

Resum/abstract 

✔  La importància del resum 
 Molts professional només llegeixen el títol i el resum/abstract 
 El resum, junt al títol, és la part de l’article que s’inclou als sistemes de 

recuperació d’internet 
 
✔ Objectiu: 

 Identificar el contingut bàsic de l’article de forma ràpida i exacte 
 Permetre que el lector determini la pertinença i rellevància d’aquest 
 Ajudar al lector a decidir si li interessa llegir el document sencer 
 Proporcionar una visió conjunta i concisa de l’article 
 

✔ Contingut 
 “background”: la motivació de la investigació 
 Objectiu: que pretén trobar-se 
 Materials i metodologia: disseny, població, mostra i recol·lecció de dades 
 Resultats més importants 
 Conclusions. Les respostes en relació a l’objectiu plantejat. Conclusions i 

aplicacions 



Elaborar el Projecte 
Consells de redacció 

Resum/abstract 

✔  Extensió  
       màxim entre 200-250 paraules o segons normativa de la institució 
 
✔ Estil 

  Evitar abreujatures i referències bibliogràfiques 
  Redactat en passat 
  Llenguatge propi (SENSE COPIAR) 
 

✔ Temps verbals 
  Present: background i les conclusions 
  Infinitiu: Objectiu 
  Passat: pel material, mètodes i resultats 
 

✔ Errors més freqüents 
  Massa llarg 
  Massa detallat 
  No plantegen correctament els objectius i la metodologia  
  No inclouen els resultats més rellevants 
  No son precisos ni concisos 



https://www.upc.edu/slt/ca/recursos-redaccio/criteris-linguistics 

Elaborar el Projecte 
Consells de redacció 

Criteris lingüístics 

https://www.upc.edu/slt/ca/recursos-redaccio/criteris-linguistics


Elaborar el Projecte 
Publicar  

Normativa i requeriments UPC 

✔ Per l'elaboració de qualsevol treball, cal el coneixement previ de la normativa 
acadèmica amb què es regulen tots els aspectes relacionats amb la seva creació 
i gestió: matrícula, presentació, dipòsit, defensa, avaluació i/o difusió. 

 
✔ Per altra part, els autors dels treballs també han de conèixer els requeriments 

específics que el centre docent i/o tutor coordinador del treball hagin pogut 
establir (segons la citada normativa): borsa de treballs, terminis de matrícula i de 
lliurament, requisits de presentació, constitució del tribunal avaluador, calendari 
dels actes de defensa, autoritzacions de comunicació pública, etc. 

 



Elaborar el Projecte 
✔ Consells de redacció 
https://bibliotecnica.upc.edu/estudiants/6-passos-que-teu-tfg/tfm-sigui-

exit/escric-meu-tfg/tfm#consells-redaccio 
 

https://www.upc.edu/slt/ca/recursos-redaccio/criteris-linguistics/guia-
redaccio-continguts-academics 

 

✔ Ús ètic de la informació i citació 
http://bibliotecnica.upc.edu/estudiants/6-passos-que-teu-tfg/tfm-sigui-
exit/uso-aquesta-informacio-cito-meu-tfg/tfm 
 

✔ Defensa oral 
http://bibliotecnica.upc.edu/estudiants/6-passos-que-teu-tfg/tfm-sigui-

exit/exposo-meu-tfg/tfm#dia-defensa 
 

Recomanacions – els 6 passos 
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Recordem... 



Enllaços d’interès 
✔ Pla de treball 
http://planificat.upc.edu/ 
 

 

✔ Organització documental 
http://bibliotecnica.upc.edu/investigadors/gestors-referencies-mendeley 
https://evernote.com/intl/es 
 

✔ Estratègia de cerca 
http://www.termcat.cat/ca/Cercaterm/ 
http://iate.europa.eu  
 
 

✔ Cerca d’informació 
http://discovery.upc.edu/ 
http://cataleg.upc.edu 
https://academic.microsoft.com/ 
http://scholar.google.es   
http://books.google.es   
http://oatd.org/  

http://planificat.upc.edu/
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Enllaços d’interès 
✔ Cerca d’informació 
http://dialnet.unirioja.es/ 
http://upcommons.upc.edu/ 
http://ccuc.cbuc.cat/*spi 
https://rebiun.baratz.es/rebiun/ 
http://www.citethisforme.com/es 
http://www.citationmachine.net/mla/cite-a-journal 
 

http://dialnet.unirioja.es/
http://upcommons.upc.edu/
http://ccuc.cbuc.cat/*spi
https://rebiun.baratz.es/rebiun/
http://www.citethisforme.com/es
http://www.citationmachine.net/mla/cite-a-journal


Enllaços d’interès 
✔ Elaborar el TFM 

▪ Ús ètic de la informació 

https://bibliotecnica.upc.edu/propietat-intellectual/evitar-plagi 
https://bibliotecnica.upc.edu/propietat-intellectual/protegir-autoria-

publicacions 
https://bibliotecnica.upc.edu/estudiants/6-passos-que-teu-tfg/tfm-sigui-

exit/requeriments-normativa-academica-reguladora-treballs 
https://bibliotecnica.upc.edu/investigadors/acces-obert 
https://bibliotecnica.upc.edu/investigadors/referencies-bibliografiques 
https://bibliotecnica.upc.edu/investigadors/citar-elaborar-bibliografia 
https://bibliotecnica.upc.edu/propietat-intellectual/servei-propietat-

intellectual-sepi 
https://bibliotecnica.upc.edu/propietat-intellectual/propietat-intellectual-

preguntes-mes-frequents 
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Enllaços d’interès 
✔ Elaboració 

▪ Consells de redacció 

https://bibliotecnica.upc.edu/estudiants/6-passos-que-teu-tfg/tfm-sigui-
exit/escric-meu-tfg/tfm 

https://www.upc.edu/slt/ca/recursos-redaccio/criteris-linguistics 
 

▪ Publicar  
https://upcommons.upc.edu/ 
https://bibliotecnica.upc.edu/propietat-intellectual/propietat-intellectual-

treballs-academics-upc 
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