
SERVEIS DE LA BIBLIOTECA PER A 

BIBLIOTECA VIRTUAL 
DE LA UOC 

La Biblioteca de la UOC és una 
biblioteca virtual que ofereix 
tots els serveis d’una bibliote-
ca universitària fent ús de les 
tecnologies de la informació i 
d’internet.

Es pot accedir a la Biblioteca 
per mitjà del portal de la UOC 
o del Campus Virtual. L’accés 
mitjançant el Campus Virtual 
garanteix que es pugui accedir 
a tots els recursos i serveis.

MISSIÓ

La missió de la Biblioteca per a l’aprenentatge és acompanyar 
l’equip docent (professor responsable d’assignatura, consultor i 
tutor) i l’estudiant en tota l’activitat docent i d’aprenentatge que 
realitzen a la Universitat, oferint-los tot el que poden necessitar 
de la Biblioteca, de manera eficient i qualitativa, per a incremen-
tar el nivell de qualitat i excel·lència de la docència i l’aprenen-
tatge que es duen a terme a la UOC.

| A | 
Gestió de la bibliografia recomanada de 
les assignatures.
Creació de fons de bibliografia recoma-
nada per a una assignatura nova.
F6 / Eina d’atenció d’incidències > Bi-
blioteca > Adquisicions > Bibliografia 
recomanada
Actualització del fons de bibliografia 
recomanada per a una assignatura.
F6 / Eina d’atenció d’incidències > Bi-
blioteca > Adquisicions > Bibliografia 
recomanada
-----------------------------------------------
| B |
Petició d’adquisició d’un llibre o altres 
documents, recursos i eines.
F6 / Entrada d’incidències > Biblioteca 
> Adquisicions
Sol·licita-ho a La Biblioteca Respon
-----------------------------------------------
| C |
Elaboració de cerques bibliogràfiques 
sobre un tema de suport a la docència
o a l’aprenentatge d’una assignatura.
Sol·licita-ho a La Biblioteca Respon

| D |
Digitalització de materials en suport físic 
per habilitar-los en format digital a les 
aules, amb la sol·licitud prèvia de gestió 
de drets d’autor.
F6 / Eina d’atenció d’incidències > 
Biblioteca > Recursos Aula
-----------------------------------------------
| E |
Elaboració de guies de fonts d’informa-
ció per àrees d’estudi.
consultables a: Aules > Assignatura > 
Configuració de l’aula
-----------------------------------------------
| F |
Elaboració de reculls de notícies per 
àrees d’estudi.
Consulta els serveis disponibles a:
Inici > Serveis > Serveis de notícies i/o 
Aules > Assignatura > Materials i fonts  
> Biblioteca a l’aula
Si vols demanar un recull de notíci-
es nou, sol·licita-ho a La Biblioteca 
Respon

ELABORACIÓ DE L’ESpAI DE SUpORT A L’ESTUDIAnT En LES 
ASSIgnATURES: MATERIALS I FOnTS DE LES AULES*

BIBLIOTECA VIRTUAL DE LA UOC  |  http://biblioteca.uoc.edu

L’APRENENTATGE

http://biblioteca.uoc.edu 

Recursos i Serveis

24x365

En línia

Investigadors
DocEntS

EStuDIantS

(*) Aquests serveis únicament s’adrecen a l’equip docent de la Universitat.



ACCéS A RECURSOS DOCUMEnTAL TAnT En pApER COM 
ELECTRònIC DE DInS I FORA DE LA UOC 

COMpETènCIES InFORMACIOnALS

| A | 
Sessions específiques de formació per 
a l’equip docent i els estudiants  que 
permeten adquirir competències per a 
trobar informació de qualitat i especialit-
zada en la temàtica dels estudis que es 
duen a terme, i com es pot organitzar i 
gestionar la informació. 
Sol·licita-ho a La Biblioteca Respon
-----------------------------------------------
| B |
Cursos i tallers per al desenvolupament 
de les competències informacionals.
Sol·licita-ho a La Biblioteca Respon

| A | 
Consulta del catàleg de llibres i altres 
documents físics. Inici > Catàleg
-----------------------------------------------
| B |
Consulta de recursos electrònics. (Bases 
de dades, revistes, llibres electrònics, en-
ciclopèdies). Inici > Recursos electrònics
-----------------------------------------------
| C |
Préstec, reserves i renovacions de llibres 
i altres documents físics de la Biblioteca 
de la UOC. Inici > Serveis > préstec 
o Inici > Catàleg
-----------------------------------------------
| D | 
Préstec de llibres i documents físics 
d’altres universitats. 

Inici > Serveis > Obtenció de docu-
ments > préstec interbibliotecari 
-----------------------------------------------
| E |
Obtenció d’articles, actes de congres-
sos, etc. de publicacions no disponibles 
en el fons de la Biblioteca de la UOC.
Inici > Serveis > Obtenció de docu-
ments > Obtenció d’articles
-----------------------------------------------
| F |
Préstec de dispositius de lectura de lli-
bres electrònics. Inici > Llibres electrò-
nics > Demana un llibre electrònic
-----------------------------------------------
| g |
Adquisició de llibres i documents (*)
Sol·licita-ho a La Biblioteca Respon

 C |
Accés a materials autoformatius per al 
desenvolupament de les competències 
informacionals. 
Inici > Serveis > Formació
-----------------------------------------------
| D |
Elaboració de materials de suport a la 
gestió documental. (*)
Sol·licita-ho a La Biblioteca Respon

LA BIBLIOTECA DÓNA SUPORT 
DOCUMENTAL EN FORMA DE RECURSOS, 
SERVEIS I INNOVACIÓ A L’ACTIVITAT 
D’APRENENTATGE I DOCèNCIA DE LA UOC

SERVEIS DE LA  BIBLIOTECA  PER  A L’APRENENTATGE

BIBLIOTECA VIRTUAL DE LA UOC  |  http://biblioteca.uoc.edu

(*) Aquests serveis únicament s’adrecen 
a l’equip docent de la Universitat.

| A | 
Novetats bibliogràfiques en el catàleg 
de la UOC per àrees d’estudi. 
Inici > novetats > novetats 
bibliogràfiques
Inici > Catàleg > novetats 
bibliogràfiques
-----------------------------------------------
| B |
Novetats bibliogràfiques per editorials 
especialitzades.
Inici > novetats > novetats 
bibliogràfiques
Inici > Catàleg > novetats 
bibliogràfiques

| C | 
Publica de treballs docents i acadèmics 
al dipòsit institucional de la UOC, O2, la 
plataforma d’accés, difusió i visibilitat 
de l’activitat docent que es genera a 
la Universitat (articles, comunicacions, 
ponències, presentacions, treballs finals 
de grau, treballs final de màster, treballs 
finals de recerca, exàmens, exercicis 
amb la resolució, etc.). Inici > Reposito-
ri Institucional O2 > publica
-----------------------------------------------
| D |
Assessorament en temes de publicació 
en accés obert. 
Sol·licita-ho a La Biblioteca respon

VISIBILITAT DEL FOnS ADqUIRIT I gEnERAT pER LA UnIVERSI-
TAT En EL MARC DE LA DOCènCIA I L’ApREnEnTATgE

PUBLICACIÓ DE
DOCUMENTS

l’oberta en obert

O2

Informació General

?

http://openaccess.uoc.edu

FONTS D’INFORMACIÓ
I SERVEIS
La Biblioteca Respon  

SUggERIMEnTS I qUEIxES

COnTACTE

Si us plau, fes-nos arribar els teus 
suggeriments i queixes mitjançant 
La Biblioteca Respon.

Per a qualsevol consulta, posa’t en 
contacte amb La Biblioteca Respon 
o envia un missatge a la bústia  
ibiblioteca@uoc.edu 

ESPAI CONFIGURACIÓ AULA 
EQUIP DOCENT - MATERIALS I FONTS




