
Consulta del catàleg de les biblioteques públiques
de Catalunya

Girona

Base de dades que dona accés al fons de 191 biblioteques públiques.
Podeu consultar el nostre tutorial d'ús a: https://youtu.be/Xv79f8f3_T8

Catàleg Col·lectiu de les Universitats Catalanes
Csuc

Base de dades que dóna accés a més de deu milions de documents físics.
Conté els fons documentals de prop de 100 biblioteques de Catalunya

eBibliocat
Ebiblio

Plataforma per la gestió i el préstec de contingut digital (ebooks, àudio i
vídeo). Per a accedir-hi cal disposar del carnet de les biblioteques.

Guia d'ús de l'eBiblioCat
Gencat

Guia d'ús de l'eBiblioCat, la plataforma de préstecs de continguts digitals
de les biblioteques públiques de Catalunya

Selecció de fonts d'informació i de recursos útils pel T R de Batxillerat (Biblioteques de
Girona - novembre de 2022)

On puc trobar informació pel treball de recerca?
22 Items
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https://www.girona.cat/biblioteques/cat/cataleg.php
https://ccuc.csuc.cat/
https://biblioteca.ebiblio.cat/opac/#index
https://biblioteques.gencat.cat/web/.content/tematic/biblioteques/catalegs/ebiblio/documents/Guia-dus-deBiblio.pdf
https://wakelet.com/@BibliotequesdeGirona
https://wakelet.com/


Hemeroteca Digital de l'Arxiu Municipal de Girona
Girona

Accés a més de 3.130.480 pàgines de premsa de 1793 fins a 2019

Premsa històrica digitalitzada
Upf

Guies BibTIC: Comunicació: Premsa històrica digitalitzada

GUIA PRÀCTICA PER FER UN BON TREBALL DE
RECERCA (TR) A BATXILLERAT

edubcn.cat

#20 CONSELLS ESSENCIALS

Institut d'Estadística de Catalunya
Idescat

Estadística oficial de Catalunya

RACO – Revistes Catalanes amb Accès Obert
Raco

El mes de març s'han fet públiques al repositori de Revistes Catalanes
amb Accés Obert (RACO) dues noves revistes de l'Institut Ramon
Muntaner: Les Jornades...

Com citar documents | Biblioteca UdG
Udg

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 continuació

https://www.girona.cat/sgdap/cat/premsa.php
https://guiesbibtic.upf.edu/com/premsa_historica
https://www.edubcn.cat/rcs_gene/extra/05_recerca/recursos/Guia_practica_per_fer_un_bon_treball_de_recerca_a_batxillerat_2a_edicio.pdf
https://www.idescat.cat/
https://www.raco.cat/raco/
https://biblioteca.udg.edu/ca/aprenentatge/com-citar-documents?language_content_entity=ca


Premis de Recerca d'Estudiants de Batxillerat >
Treballs premiats

Udg

Recull dels treballs de recerca premiats des de 2006 fins al darrer any.

Cercador de treballs de recerca
Edubcn

Aquest cercador recull els treballs de recerca que han estat seleccionats
en les darreres edicions de les mostres de recerca jove BCN.

TR del Baix Montseny
Google

Recull dels Treballs de Recerca més rellevants de cada institut de la zona
presentats als diferents Fòrums del Baix Montseny: INS Baix Montseny
de Sant Celoni, INS Reguissol de Santa Maria de Palautordera, INS

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,

TDX (Tesis Doctorals en Xarxa)
Tdx

JavaScript is disabled for your browser. Some features of this site may not
work without it.

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

Premis Recerca Jove (CIRIT) Premis Recerca Jove (nous premis CIRIT) per
fomentar l'esperit científic del jovent: Premis adreçats a promoure
treballs de recerca, experimentals o teòrics, en qualsevol matèria, tant

http://premisrecerca.udg.edu/Treballspremiats.aspx
https://www.edubcn.cat/ca/suport_educatiu_recursos/plans_programes/im%E2%80%90puls_recerca/cercador_de_treballs_de_recerca
https://sites.google.com/xtec.cat/forumtrbaixmontseny/inici?authuser=1
https://www.recercat.cat/
https://www.tdx.cat/
http://xtec.gencat.cat/ca/curriculum/batxillerat/treballrecerca/premis/


Babel
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

Llistat alfabètic de bases de dades
Bnc

ALADÍ: Catàleg de la Xarxa de Biblioteques Municipals Catàleg col·lectiu
de la Xarxa de Biblioteques Municipals de la província de Barcelona.
Aplega i permet identificar tota la informació documental que es troba a

ERIC - Education Resources Information Center
Ed

ERIC és una base de dades especialitzada en educació de l' Institute of
Education Sciences (IES) del Departament d'Educació d'Estats Units.

Girona Open Data
Girona

El projecte Girona Open Data (GOD) té com a objectiu posar a disposició
de les persones i de les empreses, sense restriccions de drets d'autor,
copyright, patents o altres mecanismes de control, dades de caràcter

Wikimedia Commons
wikimedia.org

Dipòsit de multimèdia que proveeix, un dipòsit centralitzat per a
fotografies, diagrames, dibuixos animats, música, veu gravada, vídeo, i
arxius multimèdia lliures de qualsevol tipus que són útils per a qualsevol

Fotografies
pexels.com

Pexels proporciona fotos d'estoc gratuïtes d'alta qualitat sota la llicència
de Pexels. Totes les fotos estan ben etiquetades, es poden cercar i són
fàcils de descobrir a través de les nostres pàgines Descobreix.
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https://babel.udg.edu/
https://www.bnc.cat/esl/Catalogos/Llistat-de-bases-de-dades-i-altres-recursos-digitals/Llistat-alfabetic
https://eric.ed.gov/
https://www.girona.cat/opendata/
https://commons.wikimedia.org/wiki/Main_Page
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https://wakelet.com/



