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PRÀCTIQU
UES
El Meu Com
mpte
1.
2.
3.
4.

5.
6.
7.
8.

9.

Acccedeix a “El meu compte”
Acttiva’t l’histo
orial de présstecs
Cerrca per matèria: Mitjan
ns de comun
nicació de m
massa localss
Guaarda’t la cerca anteriorr com a cercca preferidaa. Fes “Torn
nar al vostree registre”. Visualitza
“Ceerques prefeerides” i creea’n una aleerta a través de l’opció
ó: “marcar p
per enviar per correu
electrònic”
Creea una llista amb els resultats de laa cerca i anomena‐la pel
p nom de lla matèria cercada
c
Bussca al catàleeg UAB un document
d
q porta peer títol: Edu
que
ucació i televisió local
Afeegeix‐lo a les teves llistes creant una llista novva que anom
menaràs “TTelevisió local”
Dessplaça l’únicc documentt que tens a la llista que acabas dee crear, a la llista “Mitjans de
com
municación de massa lo
ocals” (Veuràs que la lllista “Televiisió local”, aal quedar buida,
dessapareix)
Exp
porta tots els registres de la llista que
q t’ha quedat al teu correu‐e am
mb format de
d
visu
ualització breu.

Accés des de casa
10. Accedeix a less Xarxes Privvades Virtuals
dors web
Marcad
11. Afeegeix els següents marrcadors web
b: Google accadèmic i Catàleg de lees Biblioteques de la UA
AB
(dó
óna’ls nom, fes‐ne una descripció i escull com
m a opció qu
ue el marcad
dor s’obri en una finestra
novva)
12. Ve
es a les prefeerències deel panell. Orrdena els teus marcado
ors com vulgguis i activaa l’opció quee
perrmet veure en primer lloc els teuss marcadorss per davantt dels permanents.
13. Suprimeix un dels dos maarcadors afegits
Unitatss de xarxa
14. Afeegir un marrcador dels Manuals de
e SPSS per a PC que tro
obareu a la ccarpeta de Windows
“So
oft” domini “Campus”.
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