
 

Fonts d’informació per elaborar el TFG 



   0. Introducció  

 
Amb aquesta presentació, el CRAI vol donar resposta a algunes preguntes que es 
plantegen un cop has decidit quin serà el tema del teu Treball: 
 

• Per on començar a cercar informació?  
• Com puc fer una cerca a les bases de dades especialitzades en la meva matèria?  
• Com puc evitar tenir massa resultats o massa pocs?  
• Quines obres he de consultar?  
• Com puc destriar el que és útil?  
• Com saber si les fonts són fiables?  
• Com puc localitzar les monografies i els articles que vull consultar? 
• Com presentar la bibliografia consultada?  
• On puc consultar altres TFG per fer-me una idea del que he de presentar? 
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1. Cerca i gestió d’informació  

Per començar a contextualitzar el tema pots consultar cercadors acadèmics 
generalistes: la cerca donarà com a resultat fonts d’informació de referència. 
És a dir, tindràs accés a definicions, bibliografies, resums i informació 
genèrica, però en pocs casos accés al text complet d’un article.  

• Google Scholar : cercador acadèmic (Ajuda) 

• ScienceResearch: cercador acadèmic (Ajuda).  Inclou cerques a la E-
Print Network (xarxa de documents electrònics de caire especialitzat)  

• Guies Temàtiques a Delicious: selecció de recursos d'informació 
relacionats amb els àmbits temàtics de docència i de recerca de la 
Universitat.  Ajuden a trobar enllaços web rellevants per a cada un 
dels apartats temàtics. 
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http://scholar.google.es/
http://scholar.google.es/
http://scholar.google.es/
http://scholar.google.es/
http://scholar.google.es/intl/ca/scholar/help.html
http://scienceresearch.com/scienceresearch/
http://scienceresearch.com/scienceresearch/help.html?helpId=search
http://www.osti.gov/eprints/
http://www.osti.gov/eprints/
http://www.osti.gov/eprints/
http://www.osti.gov/eprints/
http://www.osti.gov/eprints/


Per tal de poder trobar informació específica i especialitzada, i començar a 
precisar el tema, necessitaràs cercar en recursos que et puguin permetre 
l’accés al text complet del document. 

• Catàleg:  És l’eina que localitza i dóna accés a tots els documents 
disponibles als CRAI Biblioteques  de la UB i de la resta d’universitats 
catalanes . Ja siguin llibres, revistes, recursos electrònics, 
enregistraments sonors, multimèdia, tesis, etc.  (Ajuda) 

 

• Pots endur-te’ls a casa en préstec, consultar-los via web, o fer-ne còpia 
(tenint en compte la legislació vigent). Fins i tot els documents d’altres 
universitats catalanes, amb el Préstec Consorciat. 
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http://cataleg.ub.edu/
http://cbueg-mt.iii.com/iii/encore/home?lang=cat
http://cbueg-mt.iii.com/iii/encore/home?lang=cat
http://cataleg.ub.edu/screens*cat/help_index3_cat.html
http://www.csuc.cat/ca/biblioteques/pica/el-prestec-consorciat


  1. Cerca i gestió d’informació  

 

• Recercador+: És l’eina que funciona com un sol punt d'accés a diferents 
recursos electrònics. És a dir, és un metacercador que abasta totes les 
bases de dades, paquets de revistes i portals de llibres electrònics 
subscrits per la UB. Permet trobar, gestionar i descarregar articles de 
revista i altres documents electrònics, cercant en una única base de dades 
central, i accedir al text complet, si està disponible. (Ajuda)  
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http://recercador.ub.edu/
http://recercador.ub.edu/
http://www.bib.ub.edu/fileadmin/arxius/recercadorplusguia.pdf


  1. Cerca i gestió d’informació  

 

 

• Establir una estratègia de cerca pot estalviar-te molt de temps a l’hora de 
cercar informació per elaborar el teu TGF.  

 

• Els resums i les paraules clau t’ajudaran a concretar de què parla un 
article. Fes-les servir per interrogar bases de dades i trobar articles 
semblants als que t’interessen. 
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   1. Cerca i gestió d’informació  

 

• Dipòsit Digital:  És un recurs que recull les publicacions digitals en accés 
obert derivades de l'activitat docent, investigadora i institucional del 
professorat i d’altres membres de la comunitat universitària.  És a dir, 
inclou Treballs de Final de Grau a text complet i d’accés obert. (Ajuda) 

 

• Mendeley:  És un gestor bibliogràfic que permet incorporar documents 
electrònics, procedents de dispositius locals o de bases de dades, a una 
biblioteca personal. També els organitza i gestiona, per tal de poder 
generar  bibliografies, incloure citacions procedents de documents de 
processadors de textos, i compartir dades de recerca. (Ajuda) 
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http://diposit.ub.edu/dspace/
http://diposit.ub.edu/dspace/help/index.html
https://www.mendeley.com/
http://crai.ub.edu/que-ofereix-el-crai/citacions-bibliografiques/mendeley


 
2. Criteris per avaluar la informació 

Quan ja tinguis feta la cerca hauràs de seguir certs criteris per tal d’avaluar la 
informació abans de destriar-la:  

 

1. Autoria:  Qui és l’autor? Cita les fonts? Inclou dades de contacte? 

2. Actualitat: És fàcil localitzar les dades de publicació o actualització? 

3. Contingut:  És pertinent, útil i rellevant pel teu treball? Conté errors? 
Si és així no és una obra revisada i potser no et convé consultar-la.  

4. Objectivitat:  És imparcial i exacta? Conté opinions, estan raonades? 
La informació està verificada amb cites? 
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3. Respecta els Drets d’Autor 

El teu treball ha de ser original, malgrat això pots consultar altres obres per 
desenvolupar-lo. 

•  Dóna crèdit als textos que reprodueixes al cos del TFG: inclou cites 
bibliogràfiques a peu de pàgina.  

 

•   Identifica obres que has consultat: inclou les referències bibliogràfiques al 
final del teu TFG. 

 

Si no saps com citar, o quin estil de citació triar, consulta la pàgina web del 
CRAI Com citar i gestionar la bibliografia 
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http://crai.ub.edu/ca/que-ofereix-el-crai/citacions-bibliografiques
http://crai.ub.edu/ca/que-ofereix-el-crai/citacions-bibliografiques
http://crai.ub.edu/ca/que-ofereix-el-crai/citacions-bibliografiques
http://www.bib.ub.edu/ajuda/com-citar/


  3. Respecta els Drets d’autor 

• Informa’t sobre les llicències d’ús que tenen les obres que has consultat: 

1. Copyright 

2. Copyleft 

3. Creative Commons 

4. GPL/GNU 

 

• Evita el plagi: existeixen portals que informen si l’ús que estàs fent d’una 
gràfica, o altre tipus de representació de dades, està considerat plagi. 

1. Ephorus 

2. Approbo 

3. Copyscape 
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http://crai.ub.edu/ca/que-ofereix-el-crai/drets-d-autor-i-propietat-intellectual-i-acces-obert/us-recursos-informacio-aliens
http://ci2.es/objetos-de-aprendizaje/tutorial-de-plagio-cat
http://ci2.es/objetos-de-aprendizaje/tutorial-de-plagio-cat
http://fundacioncopyleft.org/
http://fundacioncopyleft.org/
http://cat.creativecommons.org/
http://cat.creativecommons.org/
http://cat.creativecommons.org/
http://cat.creativecommons.org/
https://www.gnu.org/copyleft/gpl.html
http://cat.creativecommons.org/
https://www.ephorus.com/
https://www.ephorus.com/
http://www.symmetric.cat/
http://www.symmetric.cat/
http://www.copyscape.com/
http://www.copyscape.com/


4. Per últim 

• Revisa l’ortografia, el vocabulari i la sintaxi (Llibre d’estil de la UB). 

• Numera les pàgines. 

• Fes un resum del contingut del teu TFG: al Dipòsit Digital és un camp 
obligatori, i si no el fas s’agafarà la introducció com a tal. 

• Revisa les traduccions del resum: un cop inclòs al Dipòsit Digital el teu TFG 
serà cercable via Google i accessible lliurement al Dipòsit Digital; per tant, 
consultable en obert i visible per tothom.  

 

Aquí tens algunes recomanacions fetes per la Facultat de Biblioteconomia i 
Documentació. 
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http://www.ub.edu/criteris-cub/criteris.php
http://www.ub.edu/biblio/docs/pautes_presentacio.pdf
http://www.ub.edu/biblio/docs/pautes_presentacio.pdf


5. Més informació 

• A la pàgina del CRAI de la UB, a l’apartat Serveis que ofereix el CRAI, 
trobaràs una recopilació de recursos per Elaborar Treballs Acadèmics (des 
de la redacció,  a la gestió de la bibliografia, etc.) 

• Tens a la teva disposició material d’autoformació al Campus Virtual de 
Formació (cal identificar-se): 

• Eines per cercar, recuperar i avaluar la informació 

• Fonts d'informació en ciències experimentals 

• Fonts d'informació en ciències socials 

• Fonts d'informació en ciències de la salut 

• Fonts d'informació en arts i humanitats 

• Fonts d'informació en psicologia i educació 

Recorda que pots demanar una sessió de formació a mida al curs Informació i 
inscripcions del Campus Virtual de Formació, o contactant amb el personal 
del teu CRAI Biblioteca. 
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http://crai.ub.edu/ca/que-ofereix-el-crai/elaboracio-treballs-academics
https://cvformacio2.ub.edu/course/view.php?id=603
https://cvformacio2.ub.edu/course/view.php?id=603
https://cvformacio2.ub.edu/course/view.php?id=603
https://cvformacio2.ub.edu/course/view.php?id=603
https://cvformacio2.ub.edu/course/view.php?id=608
https://cvformacio2.ub.edu/course/view.php?id=608
https://cvformacio2.ub.edu/course/view.php?id=604
https://cvformacio2.ub.edu/course/view.php?id=604
https://cvformacio2.ub.edu/course/view.php?id=604
https://cvformacio2.ub.edu/course/view.php?id=604
https://cvformacio2.ub.edu/course/view.php?id=604
https://cvformacio2.ub.edu/course/view.php?id=604
https://cvformacio2.ub.edu/course/view.php?id=604
https://cvformacio2.ub.edu/course/view.php?id=605
https://cvformacio2.ub.edu/course/view.php?id=605
https://cvformacio2.ub.edu/course/view.php?id=605
https://cvformacio2.ub.edu/course/view.php?id=605
https://cvformacio2.ub.edu/course/view.php?id=605
https://cvformacio2.ub.edu/course/view.php?id=605
https://cvformacio2.ub.edu/course/view.php?id=605
https://cvformacio2.ub.edu/course/view.php?id=607
https://cvformacio2.ub.edu/course/view.php?id=607
https://cvformacio2.ub.edu/course/view.php?id=607
https://cvformacio2.ub.edu/course/view.php?id=607
https://cvformacio2.ub.edu/course/view.php?id=607
https://cvformacio2.ub.edu/course/view.php?id=606
https://cvformacio2.ub.edu/course/view.php?id=606
https://cvformacio2.ub.edu/course/view.php?id=606
https://cvformacio2.ub.edu/course/view.php?id=606
https://cvformacio2.ub.edu/course/view.php?id=606
https://cvformacio2.ub.edu/course/view.php?id=606
https://cvformacio2.ub.edu/course/view.php?id=606
https://cvformacio2.ub.edu/course/view.php?id=606
https://cvformacio2.ub.edu/course/view.php?id=606
https://cvformacio2.ub.edu/course/view.php?id=283
https://cvformacio2.ub.edu/course/view.php?id=283


Moltes gràcies! 

© CRAI, Universitat de Barcelona 2014 


