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SERVEI DE FORMACIÓ
-

Què és

-

Qui el pot utilitzar

-

Oferta de formació

Què és
El servei de formació us ofereix sessions formatives perquè pogueu treure el màxim profit als
recursos i serveis de la Biblioteca i per ajudar-vos en les activitats de recerca que realitzeu.
Aquest és un servei que el podeu dissenyar a mida, segons les vostres necessitats, i així aprofundir
en els recursos dels àmbits temàtics del vostre interès. Els tallers es programaran en funció de les
vostres preferències, i es realitzaran sempre que hagin estat sol·licitats per un mínim de dues
persones.
També es posa a disposició dels usuaris les presentacions, manuals i guies de suport que ha
elaborat la Biblioteca per a l’ús dels diferents recursos i serveis i per gestionar la informació
bibliogràfica.

La Biblioteca es compromet!
-

Oferir formació bàsica per a l’aprofitament dels recursos i serveis de la Biblioteca.

-

Oferir formació en l’àmbit de la gestió de la informació bibliogràfica com a recolzament a les
activitats de recerca que es realitzin al Departament.
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Qui el pot utilitzar
Tot el personal adscrit a qualsevol organisme depenent del Departament de Salut i del
CatSalut. Servei Català de la Salut.

Oferta de formació
•

Autoformació:
La Biblioteca Virtual us ofereix recursos i materials de suport a Eines d'ajuda amb l'objectiu de
facilitar l'ús dels recursos d'informació des de l'autoaprenentatge.

https://s1.salut.extranet.gencat.cat/llocs/Biblioteca/CAT/EinesAjuda/Pagines/Guies%20
i%20tutorials.aspx
•

Sessions presencials

Si us interessa rebre formació personalitzada (o per a petits grups) sobre les principals eines de
cerca bibliogràfica de què disposeu a la Biblioteca, podeu sol·licitar-ho mitjançant el formulari de
contacte disponible a la web.
•

Cursos de formació continuada

S’ha arribat un acord amb el Servei de Recursos Humans del Departament per tal que es durant
l’any s’organitzin cursos de formació continuada sobre als recursos bibliogràfics de la Biblioteca i
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per ajudar-vos en la cerca, localització i gestió de la informació per a les activitats de recerca que
realitzeu al Departament.
Els tallers i cursos es realitzen durant els trimestres de: gener-març, abril-juny i octubre-desembre.
Consten a la graella d’activitats formatives del Departament i també s’anuncien a la pàgina web
de la Biblioteca. Les inscripcions d’aquest tipus de formació es fa mitjançant ATRI, el Portal del
personal de la Generalitat de Catalunya.
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