
 

APRENEM A UTILITZAR EL CATÀLEG! 

Aquest tutorial s'estructura en 4 apartats:  

1. Objectius i funcionament del tutorial     1 

2. El catàleg de les BEG        1 
 
Punt dedicat al catàleg de les BEG, quins documents conté i com accedir-hi.  

• Què s’hi pot trobar ? 

• Com s’hi pot accedir ? 

3. Cerques          2 
 
Punt dedicat a com fer cerques al catàleg de les BEG.  

• Abans de començar       2 

• Tipus de cerques i consells      2  

• Cerca básica         5 

• Per Autor       5 

• Per Títol       9 

• Per Matèries       12 

• Per Paraula Clau      17 

• Per Signatura       21 

• Per Editorial       23 

• Cerca per matèries        28 

• Cerca combinada        33 

• Filtres          36 

• Localització del document a la biblioteca     41 

 
4. Com trobar els Articles de revista       41 

Apartat que ensenya com buscar aquests documents concrets al catàleg  
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Comencem, doncs, a explicar cada punt! 
 

 
1. Objectius i funcionament del tutorial 

• OBJECTIUS 

L'objectiu principal d'aquest tutorial és ensenyar a l'usuari el funcionament del catàleg 
de les biblioteques de les BEG. 

Al tutorial trobareu informació sobre: 

· Com realitzar tot tipus de cerques 

· Com localitzar i accedir a documents específics (Articles de revista) al Catàleg de 
les BEG  

• FUNCIONAMENT DEL TUTORIAL 

Les unitats del tutorial estan llistades i numerades a la pàgina principal del wiki. Cada 
vegada que es cliqui a sobre d'un apartat, arribareu a l’apartat en qüestió. Quan aneu 
a l´´ultim apartat (“Com utilitzar el catáleg”), hi trobareu un submenú amb tres 
apartats. Quan cliqueu a sobre de cadascun, accedireu a una nova pantalla que 
mostra amb un ídex els  subapartats que formen aquella unitat; cada punt és un 
enllaç a la informació corresponent.  

Al tutorial s'exposen de manera seqüencial cadascun dels passos que cal realitzar per 
interrogar el catàleg de les biblioteques de les BEG. Al final de cada apartat s’hi 
enllaça un vídeo explicatiu de tot aquell punt en concret.  

D’altra banda, aquest enllaç Guia ràpida us porta a les pàgines d'ajuda del catàleg 
on s'explica de manera molt breu les funcions bàsiques del catàleg. 

 
 
 
2. El catàleg de les BEG 

 
• Què s’hi pot trobar? 

 
El catàleg de les BEG ens informa dels materials que tenen totes les Biblioteques 
Especialitzades de la Generalitat i de la seva localització. 
El catàleg també ens permet saber quants exemplars tenim de cada document, així 
com la seva disponibilitat. 

 
• Com s’hi pot accedir? 

 
http://beg.gencat.net/vtls/catalan/index2.html 
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3. Cerques 
 
• Abans de començar 

ICONES DEL CATÀLEG 

 Ajuda. Mostra ajuda sobre la pantalla que consultem en aquell  moment  

 Menú principal. Nova cerca. Porta a la pàgina principal des d'on es pot tornar a 
fer una nova cerca 

 Pàgina següent. Mostra la pàgina següent de l'índex  

 Pàgina anterior. Mostra la pàgina anterior de l'índex 

 Fitxa. Ensenya la pàgina del document on es troba tota la informació  
bibliogràfica (autor, títol, dades de publicació, col·lecció, etc) 

 Còpies. Permet veure quines biblioteques tenen exemplars del document 
escollit 

 Holdings. Permet veure quines biblioteques tenen aquell títol de revista 

 Guardar/capturar. Permet gravar o enviar per e-mail la informació que apareix 
en pantalla 

 Registre MARC. Permet veure la informació codificada en format MARC (format 
de treball del personal de la biblioteca) 

 
 
 

• Tipus de cerques i consells 

Abans de començar a veure quins tipus de cerques es poden fer al catàleg de les BEG 
cal tenir clar perquè serveixen cadascuna d'elles. 

També cal saber que per fer les cerques no cal utilitzar ni accents ni majúscules 
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1. Tipus de cerques 

Cerca bàsica 

És la cerca més fácil de realitzar i et permet buscar documents a partir de les paraules 
que apareixen als camps: autor, títol, matèria, paraula clau, signatura i editorial.  

L'opció cerca per paraula clau permet buscar els documents que tinguin el terme 
escollit a qualsevol part del registre bibliogràfic (fitxa del document). 

Cerca per matèries 

Aquest tipus de cerca per paraula clau de matèria, et permet combinar els termes que 
descriuen el contingut dels documents utilitzant els operadors booleans I, O, NO . 
Aquesta opció permet concretar més les cerques.  

Es poden combinar més d'un terme en una sola línia, tenint en compte que es 
combinen sempre amb l'operador booleà "I" . 

Cerca combinada 
 

Permet fer la cerca per paraula clau i combinar termes. Per a acotar els resultats, els 
termes poden estar a qualsevol lloc del registre bibliogràfic (paraula clau general) o 
formar part dels camps d'autor/a, de títol o de matèries.  

Es poden combinar més d'un terme en una sola línia, sempre que pertanyin al mateix 
tipus de paraula clau, tenint en compte que es combinen amb l'operador booleà "I" . 

 

2. Consells 

Quan utilitzarem un tipus de cerca o un altre ? 

• Si el que volem és localitzar un document concret del qual en sabem les dades 
bibliogràfiques (autor, títol, editorial, etc.) o alguna d'elles, buscarem per: 

· Autor (Cerca bàsica): si coneixem l'autor, podrem veure totes les seves 
obres. Heu de tenir en compte que l'autor pot estar entrat per un cognom o 
per tots dos, en funció de les dades aparegudes als documents. 

· Títol (Cerca bàsica): si coneixem el títol exacte. 

· Paraula clau (Cerca bàsica): si coneixem alguna paraula o dada del 
document. Per exemple una paraula del títol, un cognom de l'autor, etc. 

• Combinacions de paraules clau (Cerca combinada): podem combinar dades 
bibliogràfiques que coneixem. Per exemple un cognom de l'autor i alguna paraula 
del títol. 

• Si en canvi, el que volem és saber quins documents hi ha al catàleg sobre una 
temàtica concreta buscarem per: 

· Cerca per matèries: és la manera més precisa de recuperar els 
documents sobre un tema determinat. 
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. Materia (Cerca básica): ens permet recuperar tots els documents que 
tracten sobre una materia determinada. 

· Paraula clau (Cerca bàsica i Cerca combinada): ens permet recuperar 
documents sobre un tema quan no coneixem la matèria que el designa o 
quan necessitem fer una cerca complexa, que requereix la combinació de 
diferents termes. 

A part de saber quan utilitzar un tipus de cerca o un altre hauríeu de tenir clar que: 

Cerques per Autor 

L'autor és la persona que ha realitzat el document. 
Per fer una cerca per autor entreu el cognom o cognoms, seguit del nom 
de pila. Si cerqueu un autor amb els seus dos cognoms i no trobeu 
documents torneu a realitzar la cerca utilitzant només el primer 
cognom. 

Cerques per Títol 

Si feu una cerca per títol no heu d'escriure els articles inicials 
(el,l',la,els,un,una..) 
Al catàleg no hi trobareu articles de revista, per tant si voleu localitzar 
els articles haureu de buscar el títol de la revista i no el títol de l'article 
que esteu cercant. Al tutorial hi ha un apartat que explica extensament 
com buscar articles de revista. 

Cerques per Matèria 

Quan s'introdueix la informació dels documents al catàleg, els 
bibliotecaris els indexen (els assignen una matèria), aquestes matèries 
es posen en català, per tant quan feu aquest tipus de cerca heu de 
posar les matèries en català. 

També heu de posar la matèria tal com apareix al catàleg, si no la poseu 
exactament igual no trobareu documents. Per exemple els documents 
sobre terminologia i terminografia porten la matèria "Terminologia", per 
tant si els busqueu per terminografia no us apareixeran. De totes 
maneres el catàleg té un seguit de referències que remeten als termes 
correctes i per tant ajuden a localitzar els documents. 

Les matèries es trien utilitzant un llenguatge controlat que permet 
utilitzar sempre el mateix terme pel mateix concepte. Si no sabeu 
exactament quina matèria cal utilitzar podeu fer cerques per paraula 
clau. 

Cerques per paraula clau  

Quan feu aquesta cerca el sistema buscarà la paraula escollida a 
qualsevol part del registre. El sistema buscarà el terme tal com està 
entrat al catàleg, per tant no us oblideu de buscar el termes amb totes 
les llengües que faci falta, buscar sinònims, plurals, etc. 
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Cerques per signatura 

És una cerca molt precisa, però cal saber exactament el topogràfic del 
document. S’ha d’introduir ignorant els espais i tots els signes de 
puntuació (punts, guions, cometes…). 

Cerques per editorial 

Permet cercar totls els documents d’una determinada editorial que 
tenen totes les biblioteques de les BEG.  

 

• Cerca Básica 
 

 
PER AUTOR 

1. Una vegada estigueu a la pantalla de Cerca bàsica, seleccioneu l'opció Autor (que 
apareix per defecte). 

L'autor és la persona que ha elaborat el document. 
 

Podeu fer la cerca limitant la localització on voleu que es trobi el document que 
busqueu. Per utilitzar aquest límit de cerca seleccioneu la biblioteca a l'apartat 
“Buscar al catàleg de”. 
 

 
 

2. Tot seguit entreu el cognom de l'autor (seguit pel nom si el sabeu) i cliqueu cercar.  
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Si busqueu un autor amb els dos cognoms i no el trobeu, torneu a buscar-lo utilitzant 
només el primer cognom. 
 
Per exemple, buscarem l’autora Mercè Rodoreda 

 

3. Tot seguit us apareixerà l’index amb l’autor escollit.  
El número que apareix a la part esquerra (Núm entrades) fa referència al nombre de 
documents que es tenen de l’autor triat. 
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4. Ara cliqueu a sobre de l’autor escollit per veure els documents que té associats. Tot 
seguit n'apareixerà una llista. 

5. Per veure els exemplars i l’estat del document escollit heu de clicar a sobre del nom 
del títol. (Per exemple anem a veure els exemplars del títol: El carrer de les camèlies). 

 

 

6. A la part de dalt del menú d’Informació bibliogràfica us apareixerà la informació del 
document (autor, títol, etc.) i a sota, en la icona de Còpies, us remetrà al menú 
d’Exemplars i volums.  
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7. En aquest menú podreu saber les biblioteques que el tenen (localització), la seva 
disponibilitat (estat) i el codi de barres (codi). Si voleu localitzar el document a la 
biblioteca, cliqueu a sobre del número que apareix a l’esquerra i accedireu a la 
pantalla de les dades de l’exemplar. 
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8. A la pantalla de les dades de l’exemplar la signatura topogràfica us indica on podeu 
trobar el document a  la biblioteca. Per tal de trobar-lo podeu mirar les indicacions de 
la biblioteca i, si cal, adreçar-vos al taulell d’informació bibliogràfica. 
 

 

 

Altres opcions 

     Fitxa: et dóna més informació bibliogràfica del document 

    Nova cerca: et porta de nou a la pantalla principal de cerca 

      Ajuda: “ajudes del catàleg” 
 

 

PER TÍTOL 
 

1. Una vegada estigueu a la pantalla de Cerca bàsica, seleccioneu l'opció Títol. En 
aquest tipus de cerca no poseu mai els articles inicials dels títols. Per exemple si 
busquéssim el llibre La filosofia de las ciencias sociales, cal buscar-lo per Filosofia de 
las ciencias sociales. 
 
Podeu fer la cerca limitant la localització on voleu que es trobi el document que 
busqueu, per utilitzar aquest límit de cerca seleccioneu la biblioteca de l'apartat 
“Buscar al catàleg de”. 
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2. Tot seguit us apareixerà una llista de títols amb el que heu escollit en primera 
posició. En cas que no hi hagi cap document associat a la vostra cerca us apareixerà 
una llista amb els títols més semblants.  

 

 

3. Ara cliqueu a sobre del títol i accedireu a la pantalla d’Informació bibliogràfica, que 
us dóna informació del document (autor, títol i dades de publicació). Anant a Còpies, 
us porta al menú d’Exemplars i volums.  
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4. El menú d’Exemplars i volums us informa de les biblioteques que el tenen 
(localització), la seva disponibilitat (estat) i el codi de barres (codi). Si voleu localitzar el 
document a la biblioteca cliqueu a sobre del número que apareix a l’esquerra i 
accedireu a la pantalla de les dades de l’exemplar. 

 

 

5. A la pantalla d’exemplars la signatura topogràfica us indica on podeu trobar el 
document a  la biblioteca. Per tal de trobar-lo podeu mirar les indicacions de la 
biblioteca i si cal adreçar-vos al taulell d’informació bibliogràfica. 
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Altres opcions 

     Fitxa: et dóna més informació bibliogràfica del document 

    Nova cerca: et porta de nou a la pantalla principal de cerca 

      Ajuda: “ajudes del catàleg” 
 

 

PER MATÈRIES 
 

1. Una vegada estigueu a la pantalla de Cerca bàsica, seleccioneu l'opció Matèria. 

Podeu fer la cerca limitant la localització on voleu que es trobi el document que 
busqueu, per utilitzar aquest límit de cerca seleccioneu la biblioteca de l'apartat 
“Buscar al catàleg de”. 
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2. Tot seguit poseu la matèria que voleu a la casella Paraula o frase i cliqueu Cercar. 
Per exemple anem a buscar: cinema. 

Les matèries s'han de posar sempre en català  
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3.Tot seguit us apareixerà una llista de matèries amb la que heu escollit en primera 
posició. En cas que no hi hagi cap document associat a la vostra matèria us 
apareixerà una llista amb les matèries més semblants. El número que apareix a la 
part esquerra (Núm. Entrades) fa referència al nombre de documents que es tenen de 
la matèria escollida. 
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4. Ara cliqueu a sobre de la matèria i accedireu a la llista de documents associats a 
aquell terme. 

 

5. Per veure els exemplars i la disponibilitat del document escollit heu de clicar a 
sobre del número que es troba a l'esquerra de cada títol. (Per exemple anem a veure 
els exemplars del títol: El cinema en català al País Valencià).  
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6. Us apareixerà la pantalla d’Informació bibliogràfica (autor, títol, etc.). Si aneu a 
Còpies, arribeu al menú d’Exemplars i volums.  

 
 

 

7. En el menú d’Exemplars i volums podeu consultar les biblioteques que el tenen 
(localització), la seva disponibilitat (estat) i el codi de barres (codi). Si voleu localitzar el 
document a la biblioteca, cliqueu a sobre del número que apareix a l'esquerra i 
accedireu a la pantalla de dades de l’exemplar.  
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8. En aquesta pantalla, la signatura topogràfica us indica on podeu trobar el 
document a  la biblioteca. Per tal de trobar-lo mireu les indicacions de la biblioteca i si 
cal també us podeu adreçar al personal de la biblioteca. 

 

 

 

Altres opcions 

      Fitxa: et dóna més informació bibliogràfica del document 

      Nova cerca: et porta de nou a la pantalla principal de cerca 

      Ajuda: “ajudes del catàleg” 

 

 

PER PARAULA CLAU 
 

Aquest tipus de cerca us permet buscar documents que continguin el terme o termes 
de cerca escollits a qualsevol part del registre (informació bibliogràfica del document: 
autor, títol, dades d'edició, matèria, etc.). Per exemple us permet buscar un document 
amb un títol del qual només recordeu una paraula, llibres d'una editorial concreta, 
etc. 
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Cal tenir en compte que al catàleg hi ha documents en diverses llengües i per tant cal 
fer tantes cerques com llengües es vulguin trobar i no s'ha d'oblidar tampoc la 
utilització dels sinònims i dels plurals.  

 

1.Una vegada estigueu a la pantalla de Cerca bàsica, seleccioneu l'opció Paraula Clau. 
 
Podeu fer la cerca limitant la localització on voleu que es trobi el document que 
busqueu, per utilitzar aquest límit de cerca seleccioneu la biblioteca a l'apartat 
“Buscar al catàleg de”. 
 

 

 

2. Tot seguit poseu la paraula clau que voleu a la casella Paraula o Frase i cliqueu 
Cercar. Per exemple, anem a buscar llibres que tractin de l’esport a Catalunya. 
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3. Tot seguit us apareixerà una llista amb els documents que compleixin els requisits 
escollits; en el nostre cas, que en la seva descripció bibliogràfica continguin les 
paraules esport i Catalunya. Per veure els exemplars i la disponibilitat del document 
escollit heu de clicar a sobre del número que es troba a l'esquerra de cada títol. (Per 
exemple, anem a veure els exemplars del títol: Gimnàstica rítmica). 
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4. Us apareixerà la pantalla d’Informació bibliogràfica (autor, títol, etc.). Si aneu a 
Còpies, arribeu al menú d’Exemplars i volums.  

   
 

5. En el menú d’Exemplars i volums podeu consultar les biblioteques que el tenen 
(localització), la seva disponibilitat (estat) i el codi de barres (codi). Si voleu localitzar el 
document a la biblioteca, cliqueu a sobre del número que apareix a l'esquerra i 
accedireu a la pantalla de dades de l’exemplar.  
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6. En la pantalla de dades de l’exemplar, la signatura topogràfica us indica on podeu 
trobar el document a  la biblioteca. Per tal de trobar-lo mireu les indicacions de la 
biblioteca i si cal també us podeu adreçar al personal de la biblioteca. 
 

 

 

Altres opcions 

      Fitxa: et dóna més informació bibliogràfica del document 

      Nova cerca: et porta de nou a la pantalla principal de cerca 

      Ajuda: “ajudes del catàleg” 

 

 

PER SIGNATURA  

No és una cerca molt habitual, ja que cal conèixer a la perfecció la signatura, i a més 
alguna dada més com l’autor o part del títol; per la qual cosa, resulta més eficaç 
buscar per paraula clau. 

 

1.Una vegada estigueu a la pantalla de Cerca bàsica, seleccioneu l'opció Signatura. 
 
Podeu fer la cerca limitant la localització on voleu que es trobi el document que 
busqueu, per utilitzar aquest límit de cerca seleccioneu la biblioteca a l'apartat 
“Buscar al catàleg de”. 
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2.Tot seguit poseu la signatura que voleu a la casella Paraula o Frase i cliqueu Cercar. 
Per exemple, anem a buscar el document al que pertany la signatura 929López Lop. 
 

 

 

3. Tot seguit us apareixerà un llistat amb aquesta signatura i el títol i autor del 
document que li correspon. Cal tenir present que una mateixa signatura es pot 
associar a més d’un document. 
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4. Cliqueu sobre el títol o autor que us interessi i seguiu les mateixes indicacions 
donades als apartats de cerca PER AUTOR o PER TÍTOL. 

 
 
 
PER EDITORIAL  

1. Una vegada estigueu a la pantalla de Cerca bàsica, seleccioneu l'opció Editorial. 
 

Podeu fer la cerca limitant la localització on voleu que es trobi el document que 
busqueu, per utilitzar aquest límit de cerca seleccioneu la biblioteca a l'apartat 
“Buscar al catàleg de”. 
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2. Tot seguit poseu l’editorial que voleu a la casella Paraula o Frase i cliqueu Cercar. 
Per exemple, anem a buscar documents publicats per Ariel. 
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3.Tot seguit us apareixerà una llista d’editorials amb la que heu escollit en primera 
posició. En cas que no hi hagi cap document associat a la vostra editorial us 
apareixerà una llista amb les editorials més semblants. El número que apareix a la 
part esquerra (Núm. Entrades) fa referència al nombre de documents que es tenen de 
l’editorial escollida. 
 

 

 

4. Després de clicar sobre el nom de l’editorial desitjada us apareix un llistat de totes 
les obres publicades per aquesta editorial. Per veure els exemplars i la disponibilitat 
del document escollit heu de clicar a sobre del número que es troba a l'esquerra de 
cada títol. (Per exemple, anem a veure els exemplars del títol: Abuso sexual en la 
infancia). 
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5. Us apareixerà la pantalla d’Informació bibliogràfica (autor, títol, etc.). Si aneu a 
Còpies, arribeu al menú d’Exemplars i volums.  
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6. En el menú d’Exemplars i volums podeu consultar les biblioteques que el tenen 
(localització), la seva disponibilitat (estat) i el codi de barres (codi). Si voleu localitzar el 
document a la biblioteca, cliqueu a sobre del número que apareix a l'esquerra i 
accedireu a la pantalla de dades de l’exemplar.  

 

 

7. En la pantalla de dades de l’exemplar, la signatura topogràfica us indica on podeu 
trobar el document a  la biblioteca. Per tal de trobar-lo mireu les indicacions de la 
biblioteca i si cal també us podeu adreçar al personal de la biblioteca. 
 

 

Altres opcions 

      Fitxa: et dóna més informació bibliogràfica del document 

      Nova cerca: et porta de nou a la pantalla principal de cerca 

      Ajuda: “ajudes del catàleg” 
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• Cerca per matèries 
 

Aquest tipus de cerca per paraula clau de matèria, et permet combinar els termes que 
descriuen el contingut dels documents utilitzant els operadors booleans I, O, NO . 
Aquesta opció permet concretar més les cerques.  

Es poden combinar més d'un terme en una sola línia, tenint en compte que es 
combinen sempre amb l'operador booleà "I" . 

 

1. Una vegada estigueu a la pàgina principal del catàleg, seleccioneu l'opció Cerca per 
matèries. 

 
2. Tot seguit la cerca la farà només al camp Paraula clau per matèria. 

 

3 . Escriviu els termes de cerca a les caselles Paraula o frase. Per combinar diferents 
termes de cerca, seleccioneu els operadors booleans I, O, NO. 

L'operador I serveix per concretar les cerques, ja que si l'utilitzeu buscareu només els 
documents que continguin els dos termes. Per exemple, anem a buscar documents 
que tractin dels maltractaments (matèria) als infants (matèria): 



 29

 

L'operador O serveix per ampliar la vostra cerca, ja que si l'utilitzeu buscareu els 
documents que tinguin un terme de cerca o un altre, o tots dos. Per exemple, anem a 
buscar documents que tractin dels maltractaments (matèria) o la violència (matèria).  
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L'operador NO serveix per restringir la vostra cerca, ja que si l'utilitzeu el catàleg us 
buscarà tots els documents que tinguin el primer terme i no el segon. Per exemple, 
anem a buscar documents que tractin dels maltractaments (matèria) però no als 
infants (matèria). 

 
 

4. Quan ja tingueu els termes de cerca posats ja podeu clicar a Cercar. 
 

5. Tot seguit us apareixerà una llista amb els documents que compleixen els 
requeriments que heu fixat prèviament. 
 

6. Una vegada tingueu els títols en pantalla, cliqueu a sobre del número que apareix a 
la part esquerra per veure'n la Informació bibliogràfica i quins exemplars té i on es 
troben localitzats. Per exemple, anem a veure els exemplars del títol El maltractament 
dels infants. 
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7. En la pantalla d’Informació bibliogràfica (autor, títol, publicació, etc.) cliqueu a 
Còpies i anireu al Menú d’Exemplars i volums.  
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8. En el menú d’Exemplars i volums us apareixerà la informació del document (autor, 
títol, etc.) i a sota les biblioteques que el tenen (localització), la seva disponibilitat 
(estat) i el codi de barres (codi). Si voleu localitzar el document a la biblioteca, cliqueu 
a sobre del número que apareix a l'esquerra i accedireu a la pantalla de les dades de 
l'exemplar. Per exemple, anem a veure on es troba l'exemplar de la biblioteca 
Documentació juvenil: 

 

9. En la pantalla de les dades de l’exemplar veureu la signatura topogràfica que us 
indica on podeu trobar el document a la biblioteca. Per tal de trobar-lo podeu mirar les 
indicacions de la biblioteca i si cal adreçar-vos al taulell d'informació bibliogràfica. 

 
 

Altres opcions 

      Fitxa: et dóna més informació bibliogràfica del document 

      Nova cerca: et porta de nou a la pantalla principal de cerca 

      Ajuda: “ajudes del catàleg” 
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• Cerca Combinada 
 

Una vegada familiaritzats amb el catàleg es poden fer cerques mitjançant aquesta 
opció que permet buscar documents que continguin el terme o termes de cerca 
escollits a qualsevol part del registre (informació bibliogràfica del document: autor, 
títol, matèria, etc.). Per exemple, us permet buscar un document amb un títol del qual 
només recordeu una paraula, llibres d'una editorial concreta, etc. 

 

1. Una vegada estigueu a la pàgina principal del catàleg, seleccioneu l'opció Cerca 
combinada. 

Podeu fer la cerca limitant la localització on voleu que es trobi el document que 
busqueu. Per utilitzar aquest límit de cerca seleccioneu la biblioteca de l'apartat 
“Buscar al catàleg de”. 

 

2. Tot seguit entreu l'expressió de cerca a la casella en blanc tenint en compte que: 

• L'expressió de cerca ha de tenir la forma (Tipus de Cerca=Terme de Cerca) 
• Podeu fer cerques per:  
o Paraula clau general  
o Paraula clau d’autor/a 
o Paraula clau de títol 
o Paraula clau de matèria 
• Podeu combinar dues o més expressions de cerca amb els operadors 

booleans I, O, NO  

Per exemple, per buscar documents que tractin dels maltractaments als infants o 
violència ho hauríeu de fer de la següent manera: 
 
(PARAULA CLAU DE MATÈRIA=maltractaments I PARAULA CLAU DE 
MATÈRIA=infants) O (PARAULA CLAU DE MATÈRIA=violència) 
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O per buscar un llibre de la Teresa Pàmies del qual no recordem el títol i  només 
sabem que hi apareix la paraula guerra: 
 
(PARAULA CLAU D’AUTOR=Pàmies, Teresa) I (PARAULA CLAU DE TÍTOL=guerra) 

 

 

3 . Una vegada tingueu l'expressió de cerca posada ja podeu clicar a l'opció Cercar. 

4. Tot seguit apareixerà una llista amb els documents que compleixen els 
requeriments que heu fixat prèviament. Una vegada tingueu els títols en pantalla, 
cliqueu a sobre del número que apareix a la part esquerra per veure quins exemplars 
té i on es troben localitzats. Per exemple, anem a veure els exemplars del títol 
Memòries de guerra i d’exili. 
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5. Arribareu a la pantalla d’Informació bibliogràfica on us apareixerà la informació del 
document (autor, títol, etc.). Si aneu a Còpies, veureu el Menú d’Exemplars i volums.  

 

 

6. En el menú d’Exemplars i volums podreu consultar la biblioteca o biblioteques que 
el tenen (localització), la seva disponibilitat (estat) i el codi de barres (codi). Si voleu 
localitzar el document a la biblioteca, cliqueu a sobre del número que apareix a 
l'esquerra i accedireu a la pantalla de les dades de l’exemplar.  
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7. En aquesta pantalla de dades de l’Exemplar, la signatura topográfica us indica on 
podeu localitzar el document a la biblioteca. Mitjançant les indicacions corresponents 
de la biblioteca hi podreu arribar, i sinó pregunteu al taulell de referencia. 

 

 

Altres opcions 

      Fitxa: et dóna més informació bibliogràfica del document 

      Nova cerca: et porta de nou a la pantalla principal de cerca 

      Ajuda: “ajudes del catàleg” 

 
 

 
• Filtres 

Els límits de cerca són opcions que ens permeten acotar les consultes segons criteris 
determinats. Els límits ens permeten seleccionar documents depenent del seu idioma, 
del tipus de suport, del tipus de document i de la data de publicació. 

Els filtres són aconsellables quan feu cerques i us apareguin molts resultats, ja que us 
permetran limitar les vostres cerques per diferents criteris. Aquests filtres, així com el 
que us permet seleccionar en quina biblioteca voleu fer la cerca (“Buscar al catàleg 
de”), estan disponibles als tres tipus de cerca: básica, per matèries i combinada. 
 
Per utilitzar els filtres hi ha d'haver una cerca prèvia, és a dir, no podem buscar tots 
els vídeos, tots els llibres en portuguès o tots els llibres publicats l'any 2000, els filtres 
només ens donen la possibilitat de limitar una cerca ja feta. 
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1. Els filtres per limitar les cerques es troben a la part inferior de la pantalla de cerca: 

 

2. Una vegada hagueu decidit quin tipus de cerca voleu fer, a quina biblioteca voleu 
buscar i hagueu omplert totes les caselles de cerca, a la part inferior de la pantalla 
trobareu els següents filtres: 
 

· Idioma: permet recuperar només els documents que estiguin en la llengua 
seleccionada. Si no n'especifiquem cap el sistema per defecte executa la cerca sense 
limitar cap llengua. 
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· Tipus de suport: permet limitar la cerca depenent si busqueu un text imprès, un 
vídeo, un enregistrament sonor, etc. Si no n'especifiquem cap el sistema per defecte 
executa la cerca sense limitar el suport. 



 39

 

· Tipus de document: permet limitar la cerca per llibres (monografies), publicacions 
periòdiques, capítols o articles. Si no seleccioneu cap opció el sistema per defecte 
executa la cerca sense limitar el tipus de document. 
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· Data de publicació: et permet limitar la cerca a documents que s’hagin publicats 
entre dos anys determinats. Si no especifiquem res, el sistema per defecte executa la 
cerca sense limitar cap data. 

 

 

3. Un cop tingueu la cerca feta i els límits seleccionats podeu executar la cerca clicant 
l'opció Cercar. 

 

Altres opcions 

      Fitxa: et dóna més informació bibliogràfica del document 

      Nova cerca: et porta de nou a la pantalla principal de cerca 

      Ajuda: “ajudes del catàleg” 
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• Localització del document a la biblioteca 

Si el document que voleu es troba disponible i esteu a la biblioteca on es troba el 
document ja el podeu anar a buscar al prestatge.  

En cas que us trobeu en una altra biblioteca adreceu-vos al taulell de préstec des d'on 
podeu demanar que us portin el document a la biblioteca on aneu normalment.  

Per trobar els llibres als prestatges necessiteu saber quina és la seva signatura (que es 
pot veure a la pantalla de Dades de l'exemplar), la signatura és el codi numèric o 
alfanumèric col·locat al llom dels llibres que identifica cada document i l'ordena al 
prestatge. Per conèixer quina és la signatura del document cliqueu al número que 
apareix a l'esquerra de la pantalla de Menú d’Exemplars i Volums. La signatura és la 
informació que us apareixerà en primer lloc.  

  

Per conèixer l'ordenació dels llibres als prestatges de les diferents biblioteques de la 
UPC podeu consultar les indicacions i cartells a la biblioteca o adreçar-vos al personal 
de la biblioteca. 

 

 

4. Com trobar els Articles de Revista 
 

1. Una vegada tingueu la referència completa, heu de cercar el títol de la revista. 
Podeu anar a l'opció de Cerca bàsica, al camp Buscar per seleccionar Títol i al camp 
Paraula o frase per posar-hi el títol de la revista sense articles.  
 
Per exemple anem a buscar la revista Policia: 
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2. Una vegada tingueu la llista de títols en pantalla cliqueu a sobre del títol que 
vulgueu. 

  

3. Cliqueu a sobre del número de l’esquerra del títol de la revista i arribareu al Menú 
de fons on podeu consultar la seva localització. 
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4. Si aneu a la Fitxa veureu tota la Informació bibliogràfica de la revista. 
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5. Si voleu un títol d’article concret, a banda del títol de la revista, la llista segueix 
amb tots els títols dels articles disponibles d’aquesta revista (“Obres amb el títol 
seleccionat”).  

 

 

 

6. Si cliqueu a sobre del número de l’esquerra, arribareu a la Informació bibliogràfica 
de l’article on podreu veure de quin número de la revista en forma part.  
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7. Si cliqueu a Còpies, veureu a quines biblioteques es troba (localització), el seu estat 
i el seu codi de barres. 

 
AIXÒ ÉS TOT, CONFIEM ET SERÀ D’AJUDA ! 


