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Índex:

1. Procés de cerca - Paraules clau
2. Fonts d'informació
3. Com citar
4. El plagi - llicències Creative Commons - imatges



1. PROCÉS DE CERCA

Font: Com cercar informació en filologia catalana CC By-SA

https://moodle2020-21.ua.es/moodle/pluginfile.php/160635/mod_resource/content/16/etapes_del_procs_de_cerca_dinformaci.html


1. PARAULES CLAU



1. PARAULES CLAU

Font: Recursos d'informació en enginyeria per a treballs acadèmics

https://biblioguies.udl.cat/TFG-enginyeries/proces


1. PARAULES CLAU

• LEMAC
• Termcat
• Diccionaris de sinònims
• Diccionaris específics
• Enciclopèdies
• Manuals

https://dades.bnc.cat/autoritats/lemac/#/

https://www.termcat.cat/ca

https://sinonims.iec.cat/

https://dades.bnc.cat/autoritats/lemac/#/
https://www.termcat.cat/ca
https://sinonims.iec.cat/


●

●

●

●

●

CercaTot 

Repositori UdL 

Recercat

TDX

Google Acadèmic

http://bid.udl.cat/ca/ 

https://repositori.udl.cat/ 

https://www.recercat.cat/ 

https://www.tesisenred.net/ 

https://scholar.google.es/schhp?hl=es

2. FONTS D’INFORMACIÓ

http://bid.udl.cat/ca/
https://repositori.udl.cat/
https://www.recercat.cat/
https://www.tesisenred.net/
https://scholar.google.es/schhp?hl=es


- En mig del text va la citació: (autor, any)

- Les referències bibliogràfiques amb:

●

●

●

●

●

● Citethisforme  

Zoterobib 

BibGuru 

BibMe 

EasyBib

Citation Machine

https://www.citethisforme.com/ 

https://zbib.org/ 

https://www.bibguru.com/ 

https://www.bibme.org/ 

https://www.easybib.com/ 

https://www.citationmachine.net/

Més informació: biblioguia Com citar i elaborar bibliografies

3. COM CITAR – GENERADORS AUTOMÀTICS 
DE REFERÈNCIES BIBLIOGRÀFIQUES

https://www.citethisforme.com/
https://zbib.org/
https://www.bibguru.com/
https://www.bibme.org/
https://www.easybib.com/
https://www.citationmachine.net/
https://biblioguies.udl.cat/comcitar


● Què és plagi?

● Tipus de plagi?

● Per què es comet plagi i com evitar-ho

4. PLAGI

https://www.youtube.com/watch?v=GdXw7rNxF1Y
https://www.youtube.com/watch?v=ql0b3ksljlY
https://www.youtube.com/watch?v=6_WXnyLUjLI


Font: https://www.barcelona.cat

4. LLICÈNCIES CREATIVE COMMONS

https://www.barcelona.cat/


La llei de propietat intel·lectual permet la reproducció d’imatges, fetes per altres 
persones, en una obra pròpia sempre que siguin:

•
•

•
•

imatges ja divulgades (per qui té dret a fer-ho)
que s’incloguin com a cita, per a anàlisi, comentari o judici crític (no amb 
una finalitat decorativa)
amb finalitat docent o de recerca 
es citi l’autoria i la font

4. IMATGES



•

•

•

Openverse – antic search.creative.commons.org

Flickr https://www.flickr.com/ 

Unsplash https://unsplash.com/

4. IMATGES

https://wordpress.org/openverse/?referrer=creativecommons.org
https://www.flickr.com/
https://unsplash.com/


GRÀCIES PER LA 
VOSTRA ATENCIÓ!

bid.cappontformacio@udl.cat

mailto:bid.cappontformacio@udl.cat
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