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INTRODUCCIÓ

La creació de l’Espai Europeu d'Ensenyament Superior (EEES) implica una profunda renovació

pedagògica. Amb el nou European Credit Transfer System (ECTS), l'estratègia docent es 

capgira de dalt a baix i l'estudiant esdevé el protagonista principal del procés d'aprenentatge. 

En aquest context, la biblioteca juga un paper decisiu, deixant de ser un dipòsit de documents i 

recursos bibliogràfics per a transformar-se en una eina fonamental de suport a la docència

METODOLOGIA

Hi ha vàries tipologies d’usuaris, estudiants de grau, postgrau, MIR, personal sanitari i 

d’infermeria, professors, metges i investigadors, amb diverses  necessitats de formació i 

d’informació. Per això hem dividit el contingut del Tutorial en tres parts que corresponen a 

l’agrupació dels usuaris en tres categories: estudiants, postgrau i professors/metges 

/investigadors. Cada un d’aquests perfils conté recursos diferents que no s'exclouen uns dels 

altres sinó que es complementen. Així des de qualsevol de les tres parts es pot accedir a les 

altres per a completar o refrescar els coneixements adquirits. Al final de cada perfil,  l’usuari 

pot autoavaluar tot allò què ha après

RESULTATS

Què haurà après l’estudiant després de consultar el Tutorial? 

•Buscar al catàleg
•Utilitzar recursos com l’ Harrison’s on line, els llibres i la base de dades de MD Consult
•Fer cerques avançades 
•Trobar bibliografia per als treballs
•Ampliar els coneixements previs
•Localitzar un llibre a la prestatgeria

I l’estudiant de Postgrau? 

•Adquirir habilitat per “navegar” dins les bases de dades
•Trobar ràpidament els articles per als treballs d’investigació
•Consultar tesis doctorals al TDX

I el Professor / Metge / Investigador?

•Disposar d’una eina que l’ajudarà a recordar les passes que ha de fer per trobar sense pèrdua 
de temps la informació puntual que necessita
• Consultar bases de dades

Tots tenen la possibilitat de:
Autoavaluar els coneixements adquirits 

OBJECTIUS

•Aprendre a utilitzar els recursos bibliogràfics de la Biblioteca de Medicina

•Ajudar als usuaris a desenvolupar les  habilitats en la cerca d’informació bibliogràfica 

•Facilitar l’autoaprenentatge i l’autoavaluació de l’aprenentatge dels conceptes i dels    

recursos bibliogràfics presents en el Tutorial

•Respondre a la demanda de formació continuada

•Capacitar per a la recerca bibliogràfica

•Ser una eina de referència ràpida i eficaç els 365 dies de l’any, sense horaris ni calendaris

•Donar suport a la docència

•Oferir una visita virtual a les biblioteques que formen la Biblioteca de Medicina UAB

CONTINGUT

ESTUDIANTS: 
•Com cercar als catàlegs
•Com localitzar llibres a la prestatgeria
•Com utilitzar l’ Harrison’s on Line
•Com efectuar una consulta virtual
•Com  avaluar l'aprenentatge 

POSTGRAU:
•Recursos en línia: Medline, Md Consult, TDX, Recercat...
•Consulta virtual
•Avaluació de l'aprenentatge

PROFESSORS / METGES / INVESTIGADORS:
•Recursos en línia: Medline, Md Consult, TDX, Recercat, ISI Web of Knowledge...
•Navegació, cerca i exemples de cerca
•Consulta virtual
•Avaluació de l'aprenentatge 

Els tres perfils s’enllacen entre ells perquè l’usuari pugui navegar i passar d’una pantalla a 
l’altra depenent de les seves necessitats de formació i d’adquisició de coneixements

CONCLUSIONS

El Tutorial de la Biblioteca de Medicina facilita:

•La formació d’usuaris en habilitats bàsiques de cerca en catàlegs,  bases de dades... i  també
en l’obtenció d’articles de revista, de localització de bibliografia i de la utilització òptima de la 
biblioteca presencial

•L’autoaprenentatge personalitzat sense horaris, sense desplaçaments

•L’autoavaluació dels coneixements adquirits

•El Tutorial apropa el bibliotecari a l’usuari, i dóna resposta als dubtes, preguntes i 
suggeriments


