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RECURSOS PER 
TEMES 



 



 
 

RECURSOS PER 
TEMES 

DRET 

 
 
MULTIDISCIPLINAR (contenen informació sobre Dret) 
 
BBDD 
•  CSIC:ISOC(Humanidades y Ciencias Socales) 
•  Current Contents (ISI Web of Knowledge) 
•  Dialnet 
•  SCOPUS (Elsevier) 
•  Web of Science 
 
E-Llibres    E-Revistes  
  Ebrary/E-libro  DOAJ  SpringerLink 
  edu-Library  EbscoOnline Taylor & Francis 
•  MyiLibrary  Latindex   Wiley InterScience/Blackwell Publishing 
•  SpringerLink e-Books Sage   RACO 

 
 

DIPÒSITS DE RECERCA 
TESIS   RECERCA UNIVERSITÀRIA          ALTRES DIPÒSITS 
 
TDX   DUGIDOCS           Memòria Digital de Catalunya 
TESEO   RECERCAT 
DART   RECOLECTA 
OATD 
 
 

 
 
 
GENERAL DRET 
LEGISLACIÓ/JURISPRUDÈNCIA       Aranzadi/Westlaw       CENDOJ       Lexis-Nexis 
 
PUBLICACIONS OFICIALS       Base de dades de dictámenes del Consejo de Estado 
          Base de dades de Jurisprudència del Tribunal Supremo 
          BOE   BOPG DOGC DOUE 
 
 
 
ESPECIALITZAT DRET 
DRET COMUNITARI  DRET ADMINISTRATIU  DRET CIVIL 
EUR-LEX  Legislació ambiental  Norma civil 
        SegurDoc: base de datos 

       jurídica de seguros y RC 



Un mes 
abans... 



 JURÍDICOECONÒMIC 

 CIENTÍFICOTÈCNIC 







APORTACIONS AL PROJECTE 
 



 

Anàlisi dels recursos que tenim i presentar-los per temes en un argot 
no Bibliotecari  

Guies “Com fer…” / Prezis de recursos 

E-mails dels documentalistes per concertar un assessorament 
documental 



Anàlisi dels recursos que tenim i presentar-los per temes en un argot 
no Bibliotecari  
 

Revistes en paper del seu tema 



Anàlisi dels recursos que tenim i presentar-los per temes en un argot 
no Bibliotecari  
 

Com el podem relacionar amb la nostra 
matèria a dins del Portal de Recerca? 

Webs que valguin la pena… 

Webs que valguin la pena… 

Webs que valguin realment la pena… 

Especificitats de la teva matèria: formularis, diaris oficials,... 

Però també: Medicina legal, Drets humans, Criminologia... o apartats a petició de 
l’investigador 



 
 

RECURSOS PER 
TEMES 

DRET 



Dret 
Administratiu 

Dret 
Canònic 

Dret 
Civil 

Dret 
Comunitari 

Dret 
Constitucional 

Dret 
Mercantil 

Dret 
Penal 

Dret 
del Treball 

Dret 
Tributari 

Dret 
Internacional 

Públic 

Dret 
Internacional 

Privat 

Dret 
Romà 

Filosofia del 
Dret 

Història del 
Dret 

DRET 

SERVEIS 



APORTACIONS AL PROJECTE 
 



                  Investigadors 

• Quan s’ha de parlar amb ells?. Seria factible fer-ho 
sobre la base del Portal de Recerca ja creat? 

• Demanar per les dificultats que tenen 
• Demanar què necessiten: 

• En Serveis: quins serveis voldrien 
• En Recursos: quins recursos volen que posem, què ens 
recomanen? 

• Demanar la seva participació amb el nivell d’implicació 
que vulguin 

• Podríem arribar a la màxima?:  
• l’investigador que investigui 



• Què és factible 
tecnològicament 
parlant? 

• Què és més fàcil? 
• Què és primordial i què 
accesori? 

• Per on començem? 
• Què podem treballar en 
paral·lel? 

Informàtics 

Nosaltres 



• Per on començem? 
• Què podem treballar 

en paral·lel? 
• Ho han de fer tots els 

documentalistes? 
• Quines tasques 

passen a segon 
terme? 

• Criteris de qualitat, 
tria, presentació 

• Caducitat de la 
informació 

• Quins models fets 
existeixen? 

• Treballar el calendari 
• Serveis que volem 

donar 

Documentalistes 

Nosaltres 



OITT 

Nosaltres 

• Competències de 
cadascú 

• Què necessiten? 
• Què necessitem d’ells? 
• Promoció mútua en 

formacions als 
investigadors 



En paral·lel es poden treballar els dos models 

 
• A) Utilitat pràctica inicial: 
Portal de Recerca on recollir 
els recursos per la recerca 
que tenim escampats per la 
web de la biblioteca. Amb una 
classificació clàssica. 
 
 

• A) Ampliar aquesta utilitat i 
donar-li pes en recursos, 
continguts, participació dels 
investigadors i treball en 
equip... informàtics, 
documentalistes, OITT 
 



GRUP MONTILIVI 
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