
PORTALS DE LLIBRES ELECTRÒNICS 

Alguns portals de llibres electrònics destacats són: 

 ScienceDirect Ebooks. Col·lecció multidisciplinària. Permet 

filtrar fàcilment els llibres que tenim subscrits per àrees i 

disciplines. A dia d’avui conté 997 llibres electrònics sobre 

farmàcia, farmacologia i toxicologia.  https://

cercab ib .ub.edu/perma l ink/34CSUC_UB/mhmd6e/

alma991005088829706708  

 Gale Virtual Reference Library. Col·lecció de 40 enciclopèdi-

es i obres de referència en ciència, tecnologia i medicina. 

https://cercabib.ub.edu/permalink/34CSUC_UB/mhmd6e/

alma991010790079706708 

 SpringerLink. Col·lecció multidisciplinària, que inclou milers 

de llibres i obres de referència específiques de les àrees de 

farmàcia i ciència i tecnologia farmacèutiques, entre altres. 

Navegueu per subdisciplina per localitzar-los: https://

cercab ib .ub.edu/perma l ink/34CSUC_UB/mhmd6e/

alma991005088429706708 

 A Ingebook trobareu manuals universitaris com el Física per 

a la ciència i la tecnologia de Tipler (https://cercabib.ub.edu/

p e r m a l i n k / 3 4 C S U C _ U B / 1 3 d 0 b i g /

alma991006920289706708) Química de Chang (https://

ce r ca b ib .ub .ed u/pe rma l ink/ 34CSU C_U B/e62q jn/

cdi_elibro_books_ELB36611) i l’Anàlisi química quantitati-

va de Harris (https://cercabib.ub.edu/permalink/34CSUC_UB/

acbrpu/alma991012009999706708)  
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Guia ràpida 

I M P O R T A N T 

 

Per accedir a tots els recursos electrònics contractats pel 

CRAI, cal activar el SIRE i autenticar-se amb l’identificador 

UB (el mateix que s’utilitza per accedir a la Intranet UB). 

 

Més informació a: 

https://crai.ub.edu/ca/que-ofereix-el-crai/acces-recursos/

acces-recursos-proxy 

Accediu a tots els recursos en suport paper i elec-

trònic del CRAI a través del Cercabib  

 

cercabib.ub.edu 

Al web del CRAI podeu trobar més informació so-

bre els propers cursos que es duran a terme a la 

vostra biblioteca 

 

crai.ub.edu/formacio 

Per saber-ne més, accediu al Servei d’Atenció als 

Usuaris, un servei d’atenció personalitzada les 24 

hores al dia i 7 dies a la setmana 

 

crai.ub.edu/sau 

DIPÒSIT DIGITAL DE LA UB 

Conté articles, capítols de llibres i tesis dels departaments de 

la UB i treballs de l’alumnat de grau i màster, i també aquests 

fullets de difusió dels recursos de les biblioteques, entre altres. 

Accés obert en línia: http://diposit.ub.edu/. 

  

 

 

 

 

Tingueu en compte que gran part de la bibliografia recomana-

da es troba en format electrònic. Feu la comprovació i accediu 

des del Cercabib (http://cercabib.ub.edu/) 
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BASES DE DADES  Aquest fullet ofereix una selecció de recursos d’informació 

adients per a l’estudi i la recerca en l’àmbit de la farmàcia i 

altres ciències relacionades. Inclou, entre d’altres, algunes 

de les obres de referència més cèlebres i la recomanació 

d’algunes bases de dades bibliogràfiques i factuals.  

FARMACOPEES, CATÀLEGS, FORMULARIS I      

ALTRES OBRES DE REFERÈNCIA 

Real farmacopea española y Formulario nacional 

Accés en línia, des del Cercabib (amb usuari i contrasenya) 

https://cercabib.ub.edu/permalink/34CSUC_UB/mhmd6e/

alma991007441669706708 

European pharmacopoeia 

The US pharmacopoeia (USP-NF) 

Catálogo de medicamentos / BOT 

Catálogo de medicamentos. Informació farmacològica i admi-

nistrativa dels medicaments d’ús humà comercialitzats a Espa-

nya. Conté informació sobre patologies relacionades, interacci-

ons entre medicaments, legislació, laboratoris... Versió impre-

sa: Topogràfic 615.1(46) Cat. 

BOT Plus Web (amb usuari i contrasenya). Conté la mateixa 

informació del Catálogo de medicamentos, i també informació 

sobre medicaments d’ús animal i productes de parafarmàcia. 

Accés en línia. Nombre màxim d’usuaris simultanis: 1: https://

ce r ca b ib .ub .e d u/ p e r ma l i nk / 34CS U C_U B/ 18s f i o k/

alma991011375899706708 

Vademecum.es 

Accés obert en línia:  http://www.vademecum.es/   

Cal registrar-se per tenir accés a tota la informació del web. 

The Merck index 

Informació química, farmacèutica i biomèdica sobre substànci-

es i compostos. Conté més d’11.500 monografies, 500 reacci-

ons orgàniques i 28 taules suplementàries amb informació 

relacionada amb convencions químiques. Permet múltiples 

paràmetres de cerca: per núm. CAS, nom, fórmula molecular, 

estructura, propietats, etc. Accés en línia:  https://

c e r ca b ib .ub .e d u/ pe r ma l i nk / 34CSU C_U B/ 18s f io k/

alma991009561069706708 

Encyclopedia of pharmaceutical technology 

Informació sobre fàrmacs i les seves propietats fisicoquími-

ques, formulació, metabolisme, farmacocinètica, fabricació, 

dosificació, sistemes d’administració, sistemes d’alliberament, 

etc. Versió impresa: Topogràfic 615.014(038) Enc. 

Martindale: the complete drug reference 

Informació sobre fàrmacs d’ús clínic, d’ús veterinari i en inves-

tigació, sobre excipients, vitamines i agents nutricionals, vacu-

nes, substàncies tòxiques, pesticides, etc. Accés en línia dins 

de MedicinesComplete:  https://cercabib.ub.edu/

permalink/34CSUC_UB/18sfiok/alma991000760919706708 

MedicinesComplete conté obres de referència en els camps 

de la farmàcia, farmacologia i toxicologia: el text complet de: 

AHFS drug information, Handbook on Injectable Drugs, Martin-

dale: the complete drug reference i Pharmaceutical excipients. 

Analytical separation science 

Obra de referència en cinc volums sobre química analítica i 

mètodes de separació, adequada per documentar-se sobre els 

mètodes més recents de la separació analítica, incloses tècni-

ques de cromatografia, electromigració i membrana. Accés en 

línia. Nre. màxim d’usuaris simultanis: 20: https://cercabib.ub.edu/

permalink/34CSUC_UB/18sfiok/alma991012000359706708 

Fitoterapia.net 

Portal especialitzat en l’ús terapèutic dels productes d’origen 

vegetal. Inclou la Revista de fitoterapia, el Vademécum de fito-

terapia i altres informacions i documentació que hi estan rela-

cionades. Accés en línia. Nombre màxim d’usuaris simultanis: 

4. https://cercabib.ub.edu/permalink/34CSUC_UB/18sfiok/

alma991011655129706708 

Diccionaris i lèxics electrònics 

 Glossary of terms and symbols used in pharmacology: 

http://www.bumc.bu.edu/busm-pm/academics/resources/

glossary/ 

 

 Dictionary of natural products: https://cercabib.ub.edu/

permalink/34CSUC_UB/13d0big/alma991009782169706708 

 

 Diccionaris del TERMCAT: Recerca clínica de medicaments, 

Lèxic de fàrmacs, Vacunes, Química, Immunologia, etc. 

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

NLM Drug Information Portal 

Informació sobre més de 71.900 fàrmacs, procedent de la US 

National Library of Medicine i altres agències governamentals 

nord-americanes. Accés obert en línia: https://

druginfo.nlm.nih.gov/drugportal/ 

 

 

 

PubMed/Medline 

Accés obert en línia. PubMed és una plataforma bibliogràfica 

que conté fonamentalment articles de recerca en biomedicina i 

ciències de la vida. La part principal dels seus continguts es 

correspon a Medline, base de dades produïda per la National 

Libray of Medicine, que indexa més de 5.200 revistes. 

https://cercabib.ub.edu/permalink/34CSUC_UB/18sfiok/

alma991003419549706708 

Scopus 

Accés en línia. Base de dades bibliogràfica de caràcter multi-

disciplinar. Cobreix més de 4.500 revistes de ciències de la 

vida, més de 7.000 de ciències de la salut (incloent-hi les inde-

xades a Medline) i més de 8.000 de ciències físiques. Conté 

més de 71 milions de referències d’articles, llibres, patents, 

trade journals, etc. https://cercabib.ub.edu/

permalink/34CSUC_UB/18sfiok/alma991003905079706708 

SciFinder-n 

Accés en línia (cal registrar-s’hi). Plataforma que dona accés a 

diverses bases de dades amb informació química i referències 

bibliogràfiques d’articles, ponències, tesis, etc.  Registry conté 

dades de més de 123 milions de compostos orgànics, inorgà-

nics, aliatges, organometàl·lics, de coordinació, minerals, mes-

cles, polímers i sals, i més de 66 milions de seqüències de 

proteïnes i àcids nucleics. CAplus conté més de 44 milions de 

referències bibliogràfiques. Conté també Medline. 

https://cercabib.ub.edu/permalink/34CSUC_UB/18sfiok/

alma991004855269706708 

Web of Science 

Accés en línia. Plataforma que dona accés a diverses bases de 

dades bibliogràfiques de totes les àrees de la ciència: Web of 

Science Core Collection (Science Citation Index i altres), Biosis 

Previews, CAB Abstracts, Medline, etc. Indexa articles de revis-

ta, ponències, patents…  https://cercabib.ub.edu/

permalink/34CSUC_UB/18sfiok/alma991007748319706708 

International Pharmaceutical Abstracts (IPA) 

Accés en línia. Base de dades bibliogràfica especialitzada en 

biofarmàcia i farmacocinètica, aspectes legals, polítics i ètics, 

sistemes d’administració de medicaments, i responsabilitat 

farmacèutica. Conté referències d’articles de revistes, confe-

rències i actes de congressos. Indexa més de 800 publicaci-

ons: https://cercabib.ub.edu/permalink/34CSUC_UB/18sfiok/

alma991004424829706708 

Food Science and Technology Abstracts (FSTA) 

Accés en línia. Base de dades bibliogràfica sobre ciència, tec-

nologia i química alimentària, nutrició i salut humana, biotec-

nologia i toxicologia. Inclou revistes especialitzades, monogra-

fies, conferències, tesis, patents, legislació, etc. Com la IPA, 

està integrada a la plataforma Ovid: https://cercabib.ub.edu/

permalink/34CSUC_UB/mhmd6e/alma991005547749706708 

British pharmacopoeia 

Disponible fins l’edició de 2017. Demaneu-la al taulell:  

https://cercabib.ub.edu/permalink/34CSUC_UB/3v0ru6/

alma991006938579706708  

 

Accés en línia, des del Cercabib (amb usuari i contrasenya) 

https://cercabib.ub.edu/permalink/34CSUC_UB/18sfiok/

alma991001619709706708 

Accés en línia, des del Cercabib (amb usuari i contrasenya)  

https://cercabib.ub.edu/permalink/34CSUC_UB/13d0big/

alma991009463679706708 
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