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1 Fons documental del catàleg
Al catàleg de la Biblioteca forma part del Catàleg de les Biblioteques Especialitzades de la
Generalitat de Catalunya, es poden trobar monografies, revistes, documents en suport
electrònic o en línia de temàtiques relacionades amb l’assistència sanitària, la recerca o la
gestió sanitària.
Inclou la documentació científica produïda pel Departament de Salut, per l’Organització
Mundial de la Salut (OMS) i per altres institucions de l’àrea sanitària.

2 Buscar documents al catàleg
2.1 Cerca simple
Si disposeu de les dades concretes del document que voleu trobar podeu utilitzar la “Cerca
simple” introduint paraules del títol i/o el cognom de l’autor.

Si no disposeu de les dades concretes podeu plantejar una cerca al mateix quadre de diàleg
introduint algunes paraules que voleu que contingui el registre del document.
Aquest cercador busca directament a totes les biblioteques especialitzades que formen part
del catàleg i l’operador booleà que el sistema fa servir per defecte, si no indiquem un altre
diferent, és “I”.
A partir dels resultats obtinguts podem restringir o ampliar algunes condicions de cerca, o bé
fer altres cerques relacionades.
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2.2 Cerca avançada
Fent servir la “Cerca avançada” podeu concretar la cerca combinant els termes per “paraula
clau”, títol o matèria; o limitar-la segons la llengua del document, la data de publicació o el
format del document.
Aquesta opció de cerca ens permetrà buscar documents localitzats només a la nostra
biblioteca (Salut).

3

Demanar en préstec els documents del catàleg

Es pot demanar en préstec un document trobat al catàleg amb la localització “Salut.
Biblioteca” si es compleixen les dues condicions següents:
1. Heu d’estar donats d’alta com a usuaris de la Biblioteca (únicament poden ser-ho el
personal del Departament de Salut o del Servei Català de la Salut i altres organismes
que en depenen).
2. El document ha de tenir l’estat “Disponible”.

En cas que el document estigui prestat el podeu reservar per tal que us avisin quan estigui
disponible.
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Si es compleixen les dues condicions es podrà sol·licitar el préstec del document omplint el
formulari corresponent.

4 Opcions de cerca
4.1 Paraula clau
Amb la cerca simple es poden introduir diverses paraules separades per un espai, entre les
quals el sistema proporcionarà l’operador booleà “I”. Aquestes paraules apareixeran en algun
camp dels registres recuperats, tot i que no necessàriament en el mateix ordre en què s’han
escrit.
En el cas de la cerca avançada hem d’introduir un terme a cada calaix i triar en cada cas
l’operador que més ens convingui. L’operador que apareix per defecte és “I” però se’n poden
afegir tants com siguin necessaris.

4.2 Cercar una frase
Es poden cercar frases completes, per exemple un títol concret, tancant-les entre cometes.
Aquesta frase apareixerà en alguna part del registre del document tal com s’ha escrit.

Amb els límits del lateral esquerre de la pantalla podrem saber en quants documents es troba
la frase al camp Autor, Títol o Matèria.
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4.3 Cerca booleana
Per afinar més en la recerca es poden utilitzar els operadors booleans en el formulari de la
“Cerca avançada”. Useu-los per establir relacions entre els termes plantejats en la cerca.
Els operadors booleans disponibles són:
I : el resultat de la cerca seran tots els documents que tinguin presents tots els termes units
per aquest operador.
O: el resultat serà el conjunt de documents que incloguin qualsevol dels termes units per
aquest operador.
NO: el resultat seran tots els documents que continguin el primer terme unit per aquest
operador però que no continguin el segon.

4.4 Comodins
Les paraules es poden truncar a la dreta utilitzant un asterisc ('*') en lloc d'altres caràcters. El
comodí (*) també es pot incloure dins d'una cadena de cerca.
També podeu utilitzar l’asterisc per reemplaçar un sol caràcter en qualsevol lloc dins d'una
paraula.
Exemples:
polít*, recuperarà resultats que continguin els termes “política”, “polítiques”, “política”, etc.
educativ*s, recuperarà resultats amb els termes “educatives”, “educativos”, etc

4.5 Cerca per camps concrets
El límit de camp fa que el sistema cerqui la paraula especificada només en el camp
especificat. Amb la cerca avançada podrem triar els límits de camp Autor, Títol o Matèria.

4.6 Agrupament
Els resultats de la cerca per paraula clau apareixen normalment agrupats per rellevància per
mostrar els més idonis al començament de la llista. Cada grup representa un nivell de
rellevància similar i els resultats dins de cada grup estan ordenats per data o per títol. Per
obtenir un conjunt de resultats desagrupat, utilitzeu operadors booleans per formar una cerca
complexa.

5 Guardar les cerques realitzades al catàleg
5.1 Sense accedir al compte personal
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Durant la navegació pel catàleg el sistema guarda les cerques recents i els darrers documents
consultats a la part inferior de la pantalla.

A part d’això podem anar guardant al “cistell” els documents que ens interessin mentre
mantinguem la connexió.

Els documents que guardem al cistell podrem guardar-ne un llistat, enviar-los per correu
electrònic o demanar-los en préstec, per la qual cosa el sistema us adreçarà a la pàgina
d’identificació del vostre compte personal.
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5.2 Accedint al compte personal
Si teniu un autor o matèria favorits que cerqueu sovint al catàleg, podeu guardar la cerca amb
el clic d'un botó. Això us evitarà haver d'introduir la cerca cada vegada i us permetrà fer
reserves en nous materials més ràpidament. Per això cal estar registrat i plantejar les cerques
des de la pantalla de “Cerca clàssica” (accessible des dels enllaços disponibles a les
pantalles de cerca simple o avançada).

El procés per guardar una cerca és:
1. Entrar a “El meu compte” de Millennium clicant a “Iniciar sessió”
2. Cerqueu el vostre autor preferit, matèria, títol, etc, o feu una cerca per paraula clau,
seleccionant, si ho preferiu, una biblioteca concreta.
3. Quan es mostrin els resultats, feu clic al botó "Guardar com a cerca preferida".
4. La propera vegada que inicieu sessió a El meu compte, podreu veure i tornar a
excutalr les cerques guardades.
5. Cliqueu l’enllaç “Cerca” per a qualsevol de les cerques preferides guardades per
executar ràpidament la cerca un altre cop.
6. Si voleu se us pot avisar dels nous materials que s'han afegit a la col·lecció de la
biblioteca i que responen a la cerca. Només heu de seleccionar la opció "Marcar per
enviar per correu electrònic" i assegurar-vos que la informació d'usuari on s’inclou la
vostra adreça actual de correu electrònic és correcta.
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6 Com registrar-se: Iniciar sessió
Només podreu accedir si prèviament sou usuaris registrats d'una biblioteca. Poseu-vos en
contacte amb la Biblioteca per sol·licitar l’alta d’usuari.
Si ja sou usuaris i voleu accedir al vostre compte personal per gestionar els vostres préstecs,
reserves, cerques preferides, etc. primer us heu de registrar de la següent manera:
1. Feu clic a l'opció “Inici de sessió” que trobareu a la part superior dreta

2. A la pantalla que s'obre cal omplir els següents camps:
•

Nom o cognom

•

Codi de barres del vostre carnet (si ja sou usuaris de la Biblioteca el codi de barres
és el vostre DNI sense lletra, precedit pel núm.20, ex. 2039393939)

•

Introduïu una identificació PIN alfanumèrica de 6 posicions (ex: pere99)

•

Confirmeu el PIN
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3. Un cop enviada la sol·licitud heu de confirmar el PIN:

7 Eines del compte personal
Un cop registrats, des del compte personal, trobareu les següents eines:

7.1 Documents en préstec
Aquest apartat només sortirà al menú en el cas que tingueu documents en préstec i us
informa de la data de venciment del préstec.
Si el préstec està vençut el podreu renovar seleccionant la línia corresponent i clicant el botó
“Renovar els marcats”. Us apareixerà la propera data de retorn del document renovat.
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7.2 Modificar la informació personal
Permet modificar les dades personals proporcionades a la Biblioteca en el moment que us
veu donar d’alta: adreça, telèfon, telèfon mòbil i adreça de correu electrònic.
És important que constin les dades correctes per que la biblioteca pugui contactar amb
vosaltres en cas que sigui necessari.

7.3 Modificar el PIN
Ha de ser un codi alfanumèric de sis caràcters i per modificar-lo cal indicar el codi actual i el
nou.
En cas de no recordar el vostre codi PIN heu de clicar la opció “Heu oblidat el vostre PIN?” a
la pantalla “Inici sessió” i introduir el nom o cognom i el codi de barres per rebre el PIN a la
vostra bústia de correu electrònic.

7.4 Cerques preferides
Podeu tornar a executar les cerques preferides guardades i també eliminar-les, o marcar
aquelles que us interessi rebre’n les novetats incorporades al catàleg que compleixin la cerca
plantejada.
El sistema ordenarà les cerques preferides segons el camp pel qual s’hagi limitat en el
moment de cercar, i dins de cada camp, per ordre alfabètic.

Per eliminar una cerca heu de seleccionar la opció “Marcar per esborrar” de la línia
corresponent i clicar a “Desa els canvis”.

7.5 El meu historial de lectura
Aquesta opció està desactivada.
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7.6 Les meves llistes
Feta una cerca des de la pantalla de Cerca clàssica (simple o avançada) podeu guardar
els resultats obtinguts en una llista, a la qual podeu posar-li un nom determinat.
Per guardar documents a les llistes:
1. Fer la cerca al catàleg
2. Seleccionar els documents que volem guardar
3. Clicar “Afegir marcats a les meves llistes”

Si no us heu identificat com a usuaris us demanarà que inicieu sessió al intentar
fer una llista.
4. Seleccionar una llista ja creada o creeu-ne una de nova

Podeu anomenar la llista i fer-ne una petita descripció
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5. Des de l’apartat “Les meves llistes” les podeu gestionar per esborrar documents
de la llista, eliminar duplicats, canviar el nom/descripció, etc.

6. També us podeu enviar per correu electrònic la llista de documents guardats amb
la opció “Exportar la llista”.
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