Introducció de les bibliografies de les GAS’s: procés
En aquesta càpsula, us volem explicar què implica a nivell intern i quin resultat final hi ha quan el
servei de biblioteca inclou les bibliografies al catàleg, un procés complexe, però que ajuda tant a
estudiants com a professors a trobar d’una manera ràpida el document.
1. Recepció de la GA
Un cop l’heu dipositat, seguim els següents passos:
•
•
•
•

Comprovar els llibres que tenim i quants exemplars i quins no (aquells que no tenim es
compren).
Comprovar si la citació del document és correcte.
Comprovar si hi ha documents en accés obert (sigui articles o llibres).
Comprovar si aquests documents legalment es poden penjar.

2. Procés de catalogació
➢ Dels llibres que ja tenim i són de bibliografia obligatòria, marcar-los perquè només els
nostres alumnes els puguin tenir (al catàleg apareix un NOMÉS FPT).

➢ Els llibres nous, catalogar-los i si cal marcar-los també.

➢ Canviar els enllaços d’aquells documents que ja teníem introduïts en el cas de que aquest
enllaç estigui trencat.

➢ Catalogar aquells documents en accés obert (siguin llibres o articles), que compleixen la llei
de propietat intel·lectual.
Així ho cataloguem nosaltres:

I d’aquesta manera ho visualitzeu al catàleg vosaltres i els usuaris:

3. Llistat de bibliografia recomanada

▪
▪
▪
▪

Un cop hem fet tots els passos anteriors de revisió i comprovació, introduïm els documents
que tenim, un per un, en el programa de biblioteca això ens genera un llistat molt útil.
Aquest llistat l'anem modificant si cal i afegim els llibres nous comprats quan ens arriben a
biblioteca.
Es pot veure quants exemplars tenim, si estan disponibles o prestats o si els tenim exclosos.
També ens indica la ubicació a biblioteca d’aquest llibre.
A la web de biblioteca es pot consultar directament a l’apartat bibliografia recomanada i es
pot buscar pel professor o per assignatura:

4. Avís al professorat
Per últim avisem al professorat que la seva Ga ja està introduïda perquè es pugui comunicar-ho a
l’alumnat a l’ecampus. És el correu que us enviem de cada assignatura amb un el link on us surt tot
el llistat de bibliografia recomanada disponible a biblioteca.

Recomanacions quan feu les vostres bibliografies

✓ És important que ens marqueu aquells llibres que son de lectura obligatòria perquè
nosaltres puguem veure si en tenim suficients i els puguem marcar com a NOMÉS FPT.
✓ És important que tots els llibres de lectures que fareu durant el curs apareguin a la
bibliografia. Nosaltres no tenim manera de saber quins llibres necessiteu.
✓ Compartiu el link del llistat de la bibliografia recomanada ja que és molt útil pels alumnes.
Penseu que en un moment tenen molta informació de tota la bibliografia.

