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Quins serveis digitals us ofereix la Biblioteca?
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Serveis de la Biblioteca del DE per als CRP

 Consulta de revistes, articles i llibres a les diferents plataformes

contractades

 Butlletins de revistes i novetats

 Préstec de llibres de la Biblioteca del Departament

 Consulta i descàrrega de les publicacions i estadístiques educatives de 

l'OCDE

 Inscripció al portal bibliogràfic Dialnet Plus

 Sol·licitud de normes AENOR i actualitzacions

 Recerques bibliogràfiques relacionades amb la vostra feina

 Formacions a mida de la Biblioteca

 Guardar publicacions del CRP al Repositori del Departament
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Quins materials puc oferir als usuaris dels CRP?

 Articles de revistes en format electrònic (revistes de Graó, Rosa Sensat 

i Cuadernos de Pedagogía)

 Llibres electrònics per capítols (editorial Graó)

 Documents (llibres, revistes i audiovisuals) en préstec interbibliotecari

La difusió dels materials ha de respectar sempre els drets d'autor: 

només són per a ús individual del sol·licitant.

No es poden pujar a plataformes ni reenviar.
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Recursos pedagògics digitals

 Llibres de Graó ePremium

 Totes les revistes de Graó

 In-fàn-cia

 Perspectiva Escolar

 Cuadernos de Pedagogía

https://cat.grao.com/ca/productes/epremium
https://cat.grao.com/ca/productes/revistes
https://www.rosasensat.org/revistes/in-fan-ci-a/
https://www.rosasensat.org/revistes/perspectiva-escolar/
https://www.cuadernosdepedagogia.com/content/Inicio.aspx
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Bases de dades documentals

 Repositori del Departament Educació - RDE

 OCDE Education iLibrary

 Dialnet Plus

 Normes tècniques AENOR

https://repositori.educacio.gencat.cat/
https://www.oecd-ilibrary.org/education
https://dialnet.unirioja.es/
https://tienda.aenor.com/normas/buscador-de-normas
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Serveis documentals

 Recerques bibliogràfiques

 Formació en recerca

 Alta d'usuaris

 Les revistes del mes

 Novetats

 Préstecs

https://espai.educacio.gencat.cat/Recursos/Biblioteca/Serveis-biblioteca/Recerques-bibliografiques/Pagines/default.aspx
https://espai.educacio.gencat.cat/Recursos/Biblioteca/Formacio-biblioteca/Pagines/default.aspx
https://espai.educacio.gencat.cat/Recursos/Biblioteca/Serveis-biblioteca/Alta-usuaris/Pagines/default.aspx
https://espai.educacio.gencat.cat/Recursos/Biblioteca/Biblioteca-virtual/Revistes-electroniques/Pagines/default.aspx
https://espai.educacio.gencat.cat/Recursos/Biblioteca/Novetats/Pagines/default.aspx
https://espai.educacio.gencat.cat/Recursos/Biblioteca/Serveis-biblioteca/Sollicitud-prestecs/Pagines/default.aspx
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Com puc integrar aquests serveis al CRP?

 Afegint aquests recursos als menús desplegables de la vostra web

 Obtenint les claus d'accés i les instruccions dels recursos virtuals a:

✓ Revistes electròniques: Infància, Perspectiva Escolar, Cuadernos de 

Pedagogía

 Graó ePremium

✓ Llibres i totes les revistes de la plataforma

 Biblioteca virtual 

 Dialnet Plus, l'OCDE Education iLibrary, i les normes UNE/AENOR
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Per acabar...

 Poseu-vos en contacte amb la Biblioteca del Departament si teniu

algun dubte.

 Trobareu tota la informació desenvolupada a l'apartat de la 

Biblioteca del Portal de centre.

Contacte: biblioteca.educacio@gencat.cat

https://espai.educacio.gencat.cat/Recursos/Biblioteca/Pagines/default.aspx



