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CATÀLEG 
– Com cercar al Catàleg 
– El meu compte 
– Consultar i renovar els préstecs 
– Reservar documents 
– Historial de préstecs 
– Cerques preferides 
– Llistes 
– Bibliografia de curs 
– Reserva d’espais   INICI SETEMBRE 2012 
 
PUC 
 
ACCÉS DES DE CASA 
 
VIDEOS I TUTORIALS 
 
COM ESTAR AL DIA 
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CATÀLEG  
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El Catàleg del Servei de Biblioteques de la UAB permet 
localitzar els documents que es troben a les 

biblioteques de la Universitat en qualsevol format  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Podem fer cerques per paraula clau, títol, autor i matèria, entre d’altres, 

i recuperar aquells documents que ens interessen amb la seva 
informació bibliogràfica, localització (a quina biblioteca es troba), estat i 
tipus de préstec i, en el cas dels recursos electrònics trobareu l’enllaç al 

recurs. 
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COM CERCAR AL CATÀLEG UAB 
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Com cercar al Catàleg UAB 
Podem cercar al Catàleg per  

•   Paraula clau                  
•   Títol                 

•   Autor 
•   Matèria 
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Com cercar al Catàleg UAB (II) 
Podem fer una Cerca avançada 

Podem limitar per localització 

Per tipus de material        Per idioma 

     Per anys 
Ordenar els resultats 
Limitar només a exemplars disponibles 
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Com cercar al Catàleg UAB (III) 

Podem fer altres 
cerques per: 
 
Col.lecció 
Gènere 
ISBN/ISSN i 
Topogràfic 
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Com cercar al Catàleg UAB (IV) 
Si teniu dubtes consulteu l’Ajuda on trobareu guies i 
consells per realitzar les cerques 
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EL MEU COMPTE 
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Com accedir al El meu compte 
Pàgina web del Servei de Biblioteques http://www.uab.cat/bib  

El meu compte 

http://www.uab.cat/bib
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Com accedir al El meu compte (II) 

Introduïu el 
vostre NIU  
i la paraula de 
pas  
i premeu 
ENVIAR 
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CONSULTAR I RENOVAR ELS 

PRÉSTECS 
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Consultar i renovar els préstecs  

Introduïu el 
vostre NIU  
i la paraula de 
pas  
i premeu ENVIAR 

Aquí es veu la vostra activitat : documents en préstec, 
reservats, llistes ... 
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Consultar i renovar els préstecs (II) 

Marqueu 
l’exemplar que 
voleu renovar 

Premeu “Renovar exemplars 
seleccionats” 
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Consultar i renovar els préstecs (III) 

La renovació serà possible si: 
 
• No heu excedit el nombre màxim de 6 renovacions 

 
• Un altre usuari no l’ha reservat 

 
• No esteu bloquejats 
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RESERVAR DOCUMENTS 
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Reservar documents 

Podeu reservar documents,  
 

PRESTATS O DISPONIBLES,  
 

i recollir-los a la vostra Biblioteca  
 

O A QUALSEVOL de les Biblioteques UAB 
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Reservar documents (II) 
Busquem un document al Catàleg 



Juny 2012. Eines i recursos documentals per la docència i recerca            20 
  

Reservar documents (III) 
Premeu “Reservar” 
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Reservar documents (IV) 
Trieu el lloc de recollida del document 

Trieu l’exemplar 
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Reservar documents (V) 
Premeu “Enviar” 
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Reservar documents (VI) 

Us recorda el lloc de recollida del document i que rebrem un 
avís al correu electrònic UAB quan estigui disponible 
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Cancel.lar reserves 

Seleccioneu la reserva que voleu cancel.lar i premeu “Cancel.lar 
seleccionats” 
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Cancel.lar reserves (II) 

Premeu “SI” per confirmar la cancel.lació 
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HISTORIAL DE PRÉSTECS 
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L’Historial de préstecs. Activar 

Premeu “Historial de préstecs” 
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L’Historial de préstecs. Activar (I) 

Premeu “Activar l’historial de préstecs” 
 

En el moment en que s’activa l’historial es parteix de zero 
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L’Historial de préstecs. Visualitzar 

Premeu “Historial de préstecs” i 
veurem tots els préstecs que hem 
anat fent (des que es va habilitar) 
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L’Historial de préstecs. Visualitzar 
 

Esborrar els préstecs 
Exportar l’historial 

Desactivar l’historial Desactivar  l’historial 
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L’Historial de préstecs. Exportar 
 

Cal triar el format d’exportació 

Podem exportar l’historial  
• al disc dur 
• a la pantalla  
• al correu electrònic 
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CERQUES PREFERIDES 
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Cerques preferides 
Des de “El meu compte” fem una cerca per 
paraula clau, matèria, títol ... 
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Cerques preferides (II) 

Premeu “Guardar com a cerca preferida” 
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Cerques preferides (III) 
Si tornem al nostre registre, premeu “Cerques preferides” 

Marcar per rebre @avís de novetats 

Veure la cerca guardada Executar la cerca 
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LLISTES 
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Crear llistes 
Fem una cerca al Catàleg :           llibres electrònics sobre la web 2.0 
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Crear llistes (II) 
Seleccionar els registres i premeu “Guardar a llistes” 
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Crear llistes (II) 

Us heu d’autenticar amb el NIU i paraula de pas. 
Us donarà l’opció d’afegir-los en una llista o de 
crear-ne una de nova 
Si ja us havíeu identificat tindreu l’opció de seleccionar la llista 
en la pantalla anterior. 
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Crear llistes (III) 

Triem l’opció “Les meves llistes” 

Després tornem al nostre registre 



Juny 2012. Eines i recursos documentals per la docència i recerca            41 
  

Crear llistes (IV) 

Triarem l’opció “Les meves llistes” 

Podem veure les vostres llistes, el 
número de registres que contenen i 
la data d’actualització 



Juny 2012. Eines i recursos documentals per la docència i recerca            42 
  

Crear llistes (IV) 

Podrem esborrar registres de la llista, exportar la llista (al correu-e, al disc dur), 
moure registres cap a una altra llista i canviar el nom/descripció de la llista 
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BIBLIOGRAFIA DE CURS 
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Bibliografia de curs 
• Facilita als estudiants l’accés als documents recomanats 

pels docents en les seves bibliografies de curs, d’una forma 
ràpida i directe a través del Catàleg de Biblioteques UAB 

• Permet la interacció amb d’altres recursos (campus 
virtuals, pàgines web, …) 

• Les bibliografies han d’arribar a la Biblioteca a través de:  

Guies docents 

Campus Virtual   
                             Professors 

 



Juny 2012. Eines i recursos documentals per la docència i recerca            45 
  

Bibliografia de curs (II) 

Pàgina principal del Catàleg 
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Bibliografia de curs (III) 

Es pot cercar per assignatura (nom o codi) i per 
nom de professor 
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Bibliografia de curs (IV) 
Cerca per nom d’assignatura, per exemple 
“Anatomia” 
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Bibliografia de curs (V) 
Títols recomanats amb l’enllaç als 
exemplars del Catàleg 
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Bibliografia de curs (VI) 

Cerca per nom del professor 
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Bibliografia de curs (VII) 
Títols recomanats amb l’enllaç als 
exemplars del Catàleg 
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Bibliografia de curs (VIII) 

Des de la pàgina de la bibliografia podeu enllaçar amb el 
Campus Virtual. 

També podeu actualitzar la vostra bibliografia 
mitjançant un formulari 

I fer un suggeriment de compra mitjançant 
un formulari d’adquisicions. 
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Bibliografia de curs (IX) 

Ompliu les dades 
de la bibliografia 
que voleu 
actualitzar i 
cliqueu “Enviar” 
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RESERVAR ESPAIS 
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Reservar espais 

Podeu reservar des de l’OPAC,  
 

CABINES INDIVIDUALS, CABINES D’INVESTIGADOR I 
SALES DE TREBALL EN GRUP  

 
a qualsevol de les Biblioteques UAB 

 
per un dia en concret o per un període en concret 
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Fent clic a la 
icona “Reserva 
d’espais” us 
apareixeran els 
diferents tipus 
d’espais que 
podeu reservar 

Reservar espais (II) 
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Aquestes són les tres tipologies d’espais 
que es poden reservar 

Reservar espais (III) 
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De cada tipus d’espai us apareixerà: 
 en quina biblioteca es troba 
 si estan disponibles o no 
 el tipus de préstec  
 el nombre de persones per espai 

Un cop triat l’espai, 
feu clic al títol  

Reservar espais (IV) 
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Fent clic a la icona “Reserva 
d’espais” us apareixeran els 
diferents espais que podeu 
reservar 
Us demanarà que us autentiqueu 
amb el NIU i la contrasenya 

Un cop 
autenticats heu 
de seleccionar 
el dia i l’hora de 
la reserva 

Podeu consultar el calendari de les hores d’ocupació 

Reservar espais (V) 
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En la següent pantalla us apareixeran les sales i la seva 
disponibilitat: si estan prestades o disponibles, quins 
dies/hores hi ha reservats, ..  
Aleshores marqueu l’espai que us interessi reservar 

Reservar espais (VI) 
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Us apareixerà aquesta pantalla de confirmació 
de reserva.  
Feu clic a “Enviar” i ja tindreu la reserva feta 

Reservar espais (VII) 
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Quan entreu a “El meu compte” podreu veure si 
teniu algun espai en préstec o reservat 

Des d’aquí també podreu cancel.lar les vostres reserves 

Reservar espais (VIII) 
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Premeu “SI” per confirmar la cancel.lació 

Reservar espais (IX) 
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PUC  

 
Servei de Préstec Consorciat 
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Què és? 
     El PUC és un servei de préstec consorciat gratuït que permet als 

usuaris de les biblioteques membres del Consorci de Biblioteques 
Universitàries de Catalunya (CBUC) sol·licitar i tenir en préstec 
documents d’una altra biblioteca del CBUC.  

     Concretament: 

• Universitat de Barcelona 
• Universitat Autònoma de Barcelona 
• Universitat Politècnica de Catalunya 
• Universitat Pompeu Fabra 
• Universitat de Girona 
• Universitat de Lleida 
• Universitat Rovira i Virgili 
• Universitat Oberta de Catalunya 
• Biblioteca de Catalunya 
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Com es sol.liciten els documents 
Via web :  a través del Catàleg Col.lectiu de les Universitats de 
Catalunya (CCUC) 

• Us heu d’identificar amb el NIU i la contrasenya 
• Heu d’indicar a quina biblioteca de la UAB voleu recollir el 
document 
• I quan el document arribi rebreu un correu electrònic 
informant-vos que teniu el document reservat durant 4 dies 

 
Presencialment a les biblioteques de les altres universitats 
participants on es troben dipositats els documents, acreditant-
vos amb el carnet UAB 
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Quants documents es poden tenir en 
préstec i quants dies 

Col.lectiu Núm. de 
documents 

Núm. de 
renovacions 

Durada de 
préstec  llibres 

Durada de 
préstec 
audiovisuals 

Professors i 
investigadors 

 
          8 

 
           4 
 

 
           20 

 
        5 
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Terme de cerca 

Resultats  
                  Ordenació   

Filtres 

Format del 
document 

Demanar el document per préstec 

http://www.cbuc.cat/ccuc  

http://www.cbuc.cat/ccuc
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Us autentiqueu amb el 
NIU i la contrasenya 

Escolliu la biblioteca 
on voleu recollir el 
document 

Si hi ha més d’un exemplar escolliu-ne un 
i  “Demanar l’exemplar seleccionat” 

Es generarà un missatge de 
confirmació indicant que la vostra 
sol·licitud s'ha realitzat 
correctament 
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Millores del PUC 
El carnet UAB serveix per fer el préstec a totes les universitats 
 
Podeu recollir i tornar els documents a qualsevol biblioteca UAB 
o a qualsevol de les biblioteques de la Universitat propietària 
del document 
 
Podeu renovar a través de El meu compte 
 
Reciprocitat entre universitats : les mateixes condicions per a 
tots els docents 
 
Amb “El meu compte” podeu consultar totes les transaccions 
de préstec 
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A tenir en compte 
No podeu sol.licitar via web documents quan a la UAB hi 
hagi exemplars disponibles. 
 
Els documents exclosos de préstec i la bibliografia de curs 
queden fora d’aquest servei. 
 
La no devolució d’un document dins del termini bloqueja 
el préstec a totes les altres universitats. 
 
Cal tenir en compte que el préstec constarà al registre 
d'usuari fins que la institució a la qual pertany el document 
l’hagi rebut. 
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ACCÉS DES DE CASA 
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Accés des de casa 
A través del servei de Xarxes Privades Virtuals (XPV) 

https://xpv.uab.cat 
el teu ordinador funcionarà com si fos al campus. 

 
• És un servei gratuït i necessita connexió a Internet amb 

un navegador suportat (Explorer, Firefox o Safari) 
• Us permetrà consultar tots els recursos electrònics de 

les biblioteques, accedir a les unitats de xarxa i a 
d’altres aplicacions restringides només als membres de 
la UAB. 

•  La identificació es fa amb el NIU i la paraula de pas. 

 

https://xpv.uab.cat/
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Accés des de casa (II) 

Accés des de casa 
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Accés des de casa (III) 

Ens autentiquem amb NIU i paraula de pas 

IMPORTANT! ens indica que estem dintre la Xarxa Privada Virtual UAB 
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Accés des de casa (IV) 

Accessos organitzats en tres 
apartats:  
 
Marcadores Web 
 
Archivos 
 
Sesiones de terminal 
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Accés des de casa (V) 

Preferències 
 
Afegir marcador 
 
Contraure/expandir 

MARCADORS WEB   Podem afegir marcadors de bases de dades, de 
revistes electròniques, pàgines web, blogs, ... 

Marcadors web per defecte 
 
Marcadors afegits per l’usuari 
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Accés des de casa (VI) 

Per afegir un marcador podem posar l’adreça 
directament en l’opció “afegir marcador” 

O també des de la pàgina que 
estigueu consultant, amb 
aquesta icona 

L’adreça 
https://xpv.uab.cat/ ------ 

https://xpv.uab.cat/
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Accés des de casa (VII) 

ARXIUS   Podem accedir a una unitat de xarxa 

                        Unitats de xarxa per defecte 
 
Unitats de xarxa afegides per l’usuari 

 
 
Afegir una unitat 
 
 
 
Esborrar 
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Accés des de casa (VIII) 

 
Hem de posar el 
nom del servidor i 
la unitat, i 
autenticar-nos amb 
el nom d’usuari i la 
contrasenya 
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Accés des de casa (IX) 

SESSIONS DE TERMINAL   Podem accedir a un escriptori 
remot (ordinador del despatx o servidor).  
S’ha de configurar aquesta funcionalitat a l’equip que es 
vulgui connectara unitat de xarxa 

Afegir una sessió de terminal 
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Accés des de casa (X) 
Guies d’ajuda 

 
• Accés remot a unitats de xarxa : 

http://www.uab.cat/iDocument/950/440/consultes_sobre_acces_a_le
s_unitats_de_xarxa.pdf  

• Accés a un escriptori o terminal remot : 
http://www.uab.cat/iDocument/331/532/acces_a_un_escriptori_o_te
rminal_remot_xarxes_privades_virtuals.pdf  

•  Accés a la navegació web : 
http://www.uab.cat/iDocument/674/106/acces_a_la_navegacio_web_
xarxes_privades_virtuals.pdf  

• Aquestes guies les trobareu a l’apartat “Connexió d’equips des de fora 
del campus” de la web del Servei d’Informàtica http://www.uab.cat/si  

• Podeu consultar els vídeos fets pel Servei de Biblioteques a “Videos i 
tutorials” de l’apartat “Recursos” de la web http://www.uab.cat/bib  

 

http://www.uab.cat/iDocument/950/440/consultes_sobre_acces_a_les_unitats_de_xarxa.pdf
http://www.uab.cat/iDocument/950/440/consultes_sobre_acces_a_les_unitats_de_xarxa.pdf
http://www.uab.cat/iDocument/331/532/acces_a_un_escriptori_o_terminal_remot_xarxes_privades_virtuals.pdf
http://www.uab.cat/iDocument/331/532/acces_a_un_escriptori_o_terminal_remot_xarxes_privades_virtuals.pdf
http://www.uab.cat/iDocument/674/106/acces_a_la_navegacio_web_xarxes_privades_virtuals.pdf
http://www.uab.cat/iDocument/674/106/acces_a_la_navegacio_web_xarxes_privades_virtuals.pdf
http://www.uab.cat/si
http://www.uab.cat/bib
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VIDEOS I TUTORIALS 
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Des de l`apartat de “Recursos” de la web del Servei de 
Biblioteques trobareu l’enllaç a “Videos i tutorials” 
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Videos i tutorials (II) 
    Vídeos de les biblioteques per tal de conèixer millor 

les instal.lacions i serveis de cadascuna. 
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Videos i tutorials (III) 
    Vídeos del Catàleg, per aprendre a fer cerques per 

títol, paraula clau, localitzar un document, el meu 
compte ...  
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Videos i tutorials (IV) 
    Vídeos d’eines com el Trobador, ISI Web of Knowlege, 

Scopus, Refworks, l’accés a la Xarxa Privada Virtual, 
Pubmed...  
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COM ESTAR AL DIA 
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AMB ELS CURSOS DE LES BIBLIOTEQUES 
     Voleu saber com treballar amb Refworks, com trobar recursos 

electrònics al Trobador, quines son les fonts d’informació  
en ciència i tecnologia ...  

http://www.bib.uab.cat/formacio/   o a l’apartat “Cursos” de la web  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

http://www.bib.uab.cat/formacio/
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AMB ELS CURSOS DE LES BIBLIOTEQUES (II) 

Podeu cercar els 
cursos per 
biblioteca, per 
tipus de curs i  
per calendari 
 
 
 
Nom i lloc/data 
del curs 
 
Feu la inscripció 
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CONSULTANT … 
     Els blocs de les biblioteques 
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CONSULTANT … 
     Les noves adquisicions 
     http://websb.uab.cat/novesadquisicions/index.php  
 
 
 
 
 
 
 

Premsa digital 
http://www.bib.uab.es/premsa/  

 

http://websb.uab.cat/novesadquisicions/index.php
http://www.bib.uab.es/premsa/
http://www.bib.uab.es/premsa/
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AMB LES ALERTES A BASES DE DADES,  
REVISTES, TROBADOR, DIPÒSITS DIGITALS,  

GOOGLE ACADEMIC … 



Juny 2012. Eines i recursos documentals per la docència i recerca            93 
  

I DES DEL VOSTRE DISPOSITIU MÒBIL PODEU CONSULTAR RECURSOS 
DIGITALS COM PUBMED, REVISTES I LLIBRES DIGITALS DE SCIENCE DIRECT, 

LA VANGUARDIA, REFWORKS, … 
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Per consultes i suggeriments 
contacta amb les biblioteques 

http://www.uab.cat/bib/pregunta  

http://www.uab.cat/bib/pregunta
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Gràcies! 

Cristina.andreu@uab.cat 
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