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1.- ACCÉS
•

Accediu al catàleg de la Biblioteca des de l'adreça: http://biblioteca.euit.fdsll.cat/

•

Poseu el vostre usuari i contrasenya. L'usuari és el vostre DNI (la lletra l'heu de posar en
minúscula o majúscula segons ho feu al Moodle) i la contrasenya us la van enviar per correu
electrònic l'EUIT.

•

Si no podeu accedir al catàleg envieu-nos un correu a biblioteca@euit.fdsll.cat i si cal us
donarem una nova contrasenya.
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2.- FER UNA CERCA
•

Aneu a l'opció de Cerca avançada
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•

Feu servir l'opció Paraula clau per cercar sobre un tema del qual en desconeixeu els
descriptors acceptats. Obtindreu resultats diferents segons l’idioma que utilitzeu.

•

També podeu cercar per autor o títol, canviant l’opció. Per cercar per autor, passeu només el
cognom.

•

Limiteu la cerca per Tipus d'ítem, si ho creieu convenient.

•

Premeu Cercar.
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•

Obteniu els resultats de la cerca.

•

El menú esquerra de la pantalla Refina la teva cerca us permet seleccionar amb més precisió
els termes de cerca o matèries que s'adiguin a la vostra necessitat d'informació.
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•

Si cliqueu sobre qualsevol registre se us obrirà una nova pantalla on veureu les matèries que
ha fet servir la Biblioteca per recuperar el registre. Aquests termes de cerca us ajudaran a
cercar informació amb més precisió sobre el tema només clicant sobre la lupa que els
acompanya.
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•

Tots els registres que us interessi guardar per després fer-los servir, per exemple, per
referenciar en el vostre TFG podeu afegir-los a Guarda als teus llistats.

•

També podeu Afegir al carret els registres, per després enviar-vos-els per correu-e o al
vostre gestor bibliogràfic (Zotero, Mendeley...).
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•

El menú de cerca de l'esquerra (Refina la teva cerca) (Vegeu FIG 4) també us permetrà
limitar la cerca per localització. Això vol dir, si el document es troba a la Biblioteca o internet.

•

Si el document es troba a la Biblioteca llavors heu d’anar a la Biblioteca per consultar-lo, si el
document va acompanyat de l'enllaç Accés lliure o Text complet o Accés restringit usuaris
EUIT clicant'hi sobre accedireu a la pàgina web on us podreu descarregar el pdf.

•

També des d'aquí podreu afegir les referències al carret o als teus llistats.
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•

Per accedir als recursos d'informació d’accés restringit als usuaris de l’EUIT (text complet
dels documents de pagament subscrits) heu de fer-ho sempre a través del catàleg amb el
vostre usuari i contrasenya.

3.- RECURSOS D'INFORMACIÓ
•

Si voleu entrar directament als recursos de pagament als quals podeu accedir des de
qualsevol lloc, els trobareu a la part d’abaix a l’esquerra de qualsevol pantalla, sota el rètol
Recursos d’informació… Des d'aquí també podeu accedir al Moodle
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•

Per accedir a alguns recursos d’informació, un cop heu clicat sobre l’enllaç, haureu de tornar
a posar l’usuari i contrasenya que heu fet servir per entrar al catàleg.
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•

Per consultar les revistes en paper heu d’anar a consultar-les a la Biblioteca.

•

Si us interessa un article del catàleg i teniu problemas per accedir-hi al text complet heu de
sol·licitar-lo a través del formulari de sol·licitud d’articles que teniu disponible al mateix
catàleg
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