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Com citar documents Citar correctament la bibliografia que consulteu per
realitzar un treball, la tesi, etc. és un indicador de la qualitat del treball
presentat. Per fer les cites podeu utilitzar un dels estils que a continuaci…

Com escriure i presentar el millor treball
acadèmic. Guia pràctica per a estudiants i…

Ebiblio

Aquest llibre dóna pautes i recomanacions per millorar l’escriptura i la
presentació dels treballs acadèmics, en especial els de fi de grau i de
màster, i aconseguir una comunicació eficaç.

cercadors_tdr.pdf
Enllaços a reculls de TdR. Tria dels que ens han semblat més interessants,
actualitzats i fàcils d'utilitzar.

SIRS Issues Researchers
Ebiblio

Articles, vídeos, fotos i estadístiques sobre diferents temes. Inclou també
recursos per a formadors. Accés gratuït a través de la plataforma eBiblio.
En anglès.

Recursos gratuïts per tots aquells estudiants de secundària que us heu quedat sense
poder anar a la biblioteca i necessiteu trobar informació pels vostres treballs.

Recursos d'informació en línia
20 Items
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Institut d'Estadística de Catalunya
Idescat

Estadística oficial de Catalunya. Recurs útil per saber totes les dades
estadístiques d’un municipi català, afegir dades contrastades als nostres
treballs (per exemple, dades demogràfiques), etc.

Historia Universal Salvat
Ebiblio

Versió digital de la Historia Universal Salvat. Continguts de qualitat per
resoldre dubtes sobre qualsevol fet històric, des dels orígens de l'Univers
fins el dia d'avui. Accés gratuït a través de la plataforma eBiblio.

Mienciclo Hispánica
Ebiblio

Enciclopèdia universal multidisciplinar que dona accés a diverses obres de
referència. Inclou més de 50.000 arxius gràfics (imatges, mapes, vídeos i
àudios). Accés gratuït a través de la plataforma eBiblio.

Britannica Library Student
Ebiblio

Enciclopèdia amb diferents recursos d’informació i d’aprenentatge
actualitzats i adequats a estudiants de secundària. Accés gratuït a través
de la plataforma eBiblio. En anglès.

Ambientech: Ciències, salut i medi ambient.
Educació Secundària

Ambientech: Ciencias, Salud y Medio ambiente. Educación Secundaria

Programa per fomentar i difondre l'educació ambiental mitjançant la
formació de les ciències i la tecnologia. Amb més de 300 activitats
adreçades a estudiants i professorat de secundària.

Viquillibres
Wikibooks

Viquillibres (versió catalana de Wikibooks) és un projecte sense afany de
lucre de la Fundació Wikimedia i agermanat amb la Viquipèdia que té com
a objectiu construir un fons bibliogràfic de llibres de text, tutorials,…
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Premsa històrica digitalitzada
Upf

Recull d'hemeroteques nacionals i internacionals de la Biblioteca de la
Universitat Pompeu Fabra

RACO – Revistes Catalanes amb Accès Obert
Raco

Repositori cooperatiu des del que es poden consultar, en accés obert, els
articles a text complet de revistes científiques, culturals i erudites
catalanes.

Guia practica per fer un bon Treball de recerca a
BTX. 20 consells
El document que teniu a les mans és el resultat d'uns quants anys
d'experiència dels autors fent de tutors de treballs acadèmics o
d'introducció a la recerca d'estudiants de primer curs d'universitat i…

Joventut Girona

@Joventut_gi

El treball de recerca és una de les poques opcions 

que ofereix el batxillerat per sortir de l'institut i 

aprofundir en algun àmbit que et cridi l'atenció! 

 

Si vols fer un bon TdR i no defallir en l'intent, 

aquest#clipdetips t'agradarà!

#EstacioEspaiJove#orientació#TdR
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Mienciclo Música
Ebiblio

Diccionari de la Música espanyola i hispanoamericana. Fons amb
informació sobre gèneres, autors, instruments i musicologia de totes les
èpoques. Accés gratuït a través de la plataforma eBiblio. En castellà.

RECERCAT. Repositori de la Recerca de Catalunya
Recercat

Repositori cooperatiu en el que es pot consultar la literatura de recerca
de les universitats i centres d'investigació de Catalunya, com ara articles,
treballs d’investigació/fi de màster, treballs/projectes fi de carrera,…

Premis per als treballs de recerca
XT EC - Xarxa Telemàtica Educativa de Catalunya

Recull de Premis de Recerca adreçats a promoure treballs de recerca,
experimentals o teòrics, en qualsevol matèria, tant científica com
humanística, en els nivells d'ensenyament secundari (ESO i BTX).

TDX (Tesis Doctorals en Xarxa)
Tdx

Repositori que conté, en format digital, tesis doctorals llegides a les
universitats de Catalunya i d'altres comunitats autònomes. La consulta
de les tesis és d' accés lliure i permet realitzar cerques al text complet,…

UdGBabel
Udg

UdGBabel és el portal de recursos lingüístics de la Universitat de Girona.
És un projecte transversal del Servei de Llengües Modernes i la Biblioteca
de la UdG que aplega diferents recursos d'interés per a la comunitat…

Optimot. Consultes lingüístiques - Llengua
catalana

Gencat

Optimot, consultes lingüístiques, és un servei que ofereix la Direcció
General de Política Lingüística en col·laboració amb l'Institut d'Estudis
Catalans i el Centre de Terminologia TERMCAT.Consta d'un cercador…

https://catalunya.ebiblio.es/opac?id=00212043
https://www.recercat.cat/
http://xtec.gencat.cat/ca/curriculum/batxillerat/treballrecerca/premis/
https://www.tdx.cat/
http://www2.udg.edu/projectesbiblioteca/Babel/Inici/tabid/15396/language/ca-ES/Default.aspx
https://aplicacions.llengua.gencat.cat/llc/AppJava/index.html


Powered by  

https://wakelet.com/

