Com utilitzar el catàleg? Indicacions bàsiques d’ús
El nostre fons és consultable des del catàleg de les Biblioteques Especialitzades de la
Generalitat de Catalunya (BEG). Aquest catàleg inclou el fons d’una cinquantena de
biblioteques especialitzades i centres de documentació.
Per consultar-lo heu d’anar a: http://catalegbeg.cultura.gencat.cat/
Hi apareix un motor de cerca molt semblant a Google:

Aquest motor de cerca està preparat per buscar allò que li indiquem en tot els camps possibles:
títol, autor, matèria i descripció.
Quan busquem, al marge esquerre podem acotar la cerca per disponibilitat, ubicació, format,
data, etc.

Si volem concretar més els criteris de cerca, podem clicar a “Cerca avançada”.

Aquí ens permet cercar per paraula clau, títol, matèria o autor. Podem combinar-ho amb altres
camps utilitzant els operadors booleans:

Els operadors booleans són “I”, “O” i “NO” i permeten acotar i trobar resultats més adients al
que necessitem, per exemple:

Aquesta cerca significa que volem un document que tracti de discapacitat (paraula clau) i que
l’autor sigui García (autor).
També podríem haver posat:
- discapacitat NO García (document sobre discapacitat i que l’autor no sigui García)
- discapacitat O García (document que parli de discapacitat o qualsevol document
d’autor García)

Els booleans en anglès “AND”, “OR”, “NOT” també es poden utilitzar quan fem la cerca simple.
Altres opcions que ens deixa escollir la cerca avançada són el format, l’idioma, l’any i la
biblioteca on volem trobar-ho. Important: si no indiquem un centre concret, ho buscarà a totes
les biblioteques. Cal indicar que volem buscar el llibre a DIXIT.
Si busquem documents actuals i recents va molt bé poder limitar la nostra cerca en uns anys
concrets (per exemple: buscar llibres sobre adopció publicats només el 2012 i 2013).
Recomanacions de cerca:
-

Autor: quan es fa una cerca per autor es busca pel cognom (cognom, nom).

-

Títol: aquesta cerca es fa sense els articles inicials (si volem trobar el llibre titulat La
casa, haurem de posar Casa). L’ús de majúscules o minúscules és indiferent.

-

Matèria: només l’utilitzarem si coneixem amb exactitud l’epígraf de la matèria.
(Exemple: si busquem documents que tractin sobre gent gran, el més lògic és posar
com a matèria gent gran. Però si ho fem no obtindrem cap resultat, perquè la matèria
acceptada és persones grans. Per tant, si busquem per gent gran és possible que
pensem que no hi ha documents sobre el tema. Si no ho sabem amb certesa, és millor
utilitzar la cerca per paraula clau).

-

Paraula clau: permet fer una cerca més genèrica i no tant acotada. Podem posar
paraules soltes i ens fa la cerca a tots els camps. (Exemple: si busquem per casa ens
trobarà tant el llibre de La casa com un autor que es digui Ferran Casa).

Detall d’interès: la cerca per matèria permet trobar documents sobre el tema en diferents
idiomes. En canvi, la cerca per paraula clau només recupera la paraula tal i com està escrita.
Un consell: per trobar allò que busquem, es pot començar a cercar per paraula clau i anar-nos
fixant en els resultats i les matèries que hi figuren per després poder limitar més la cerca (un
cop sabem la matèria, els resultats són més precisos).
El catàleg suporta l’ús de comodins (*) i (?).
Aquests comodins serveixen per cercar coincidències amb les paraules cercades. Per exemple:
-

Discap* = ens permet trobar paraules com discapacitat, discapacitada, discapacidad...
Anders?n = l’interrogant permet reemplaçar una lletra. Així ens trobaria Andersen,
Anderson...

Iniciar sessió. Possibilitats del catàleg

Primer hem d’iniciar sessió per accedir al nostre compte.

Tot i que les BEG no disposen de carnet de préstec, per iniciar sessió s’ha d’estar donat d’alta
al catàleg (pregunteu al taulell com fer-vos-en membre).
Si ja sou usuaris de la biblioteca, l’inici de sessió serà posant 20 i tot seguit el vostre DNI sense
lletra (exemple 2099999999). A continuació haurem de triar un PIN (atenció perquè ha de ser
alfanumèric i ocupar només sis caràcters) i ja podrem començar la sessió.

Un cop dins, podem:
A) GUARDAR CERQUES
B) FER RENOVACIONS
C) FER RESERVES DE DOCUMENTS

Una de les funcionalitats del catàleg permet guardar les cerques realitzades i fer reserves i
renovacions de documents des de casa.
També podem veure quins llibres tenim en préstec, quants punts de penalització tenim
acumulats (s’explica en el següent apartat) i la nostra informació personal. Des d’aquí també
podem canviar el nostre telèfon de contacte, correu electrònic o modificar el PIN.

A) GUARDAR CERQUES
És una opció útil si cerquem sovint els mateixos autors o matèries, i/o si hi estem treballant
durant un cert temps.
Podem guardar cerques que combinin diversos factors com autor, matèria, any de publicació,
que només siguin articles, etc. Cliquem on posa “Guardar com a cerca preferida” i quan tornem
a entrar només hem d’accedir a “Cerques preferides” (a la pàgina del nostre perfil).
També es poden elaborar llistes de documents amb els títols que nosaltres vulguem, com per
exemple: “Bibliografia sobre acolliment familiar”, “Llibres que m’interessa llegir”, etc.
Per fer-ho, només cal clicar a l’opció “Afegir al cistell”. Després podem accedir a “El meu cistell”
(a dalt, al menú) i consultar la tria feta.
També hi ha l’opció d’enviar el/s registre/s per correu electrònic.

B) FER RENOVACIONS
Des del web també podem renovar documents que tenim en préstec. Es podran renovar tots
els documents fins a dues vegades, sempre i quan no estiguin reservats per altres usuaris.

Podem renovar-los tots o només una selecció.
Si tot just l’acabeu d’agafar en préstec, el mateix sistema no us permetrà renovar perquè és
massa aviat per a fer-ho.

C) FER RESERVES DE DOCUMENTS
Es poden reservar documents que estan en préstec. Un cop disponibles, rebem un avís per
correu electrònic.
Es poden reservar fins a 5 documents i les dades es guarden durant tres mesos.
Atenció: Reservar un document implica que, un cop està disponible, s’haurà d’anar a recollir a
la biblioteca propietària d’aquell document.
Si el préstec es fa presencialment als centres DIXIT, aleshores el personal bibliotecari en
gestionarà la reserva i es podrà recollir directament a DIXIT.

Dies de préstec. Penalitzacions
a) Dies de préstec
•
•

3 documents / 14 dies.
2 renovacions.

b) Penalitzacions
•

1 punt per a cada document i dia de retard (exemple: 2 documents
retornats amb tres dies de retard són 6 punts de bloqueig).

•

Quan s’arriba a 30 punts, BLOQUEIG de 15 dies.

Per a més informació adreceu-vos a:
DIXIT
Centre de Documentació de Serveis Socials
Departament de Treball, Afers Socials i Famílies
Pg. del Taulat, 266-270 (1a planta)
08019 Barcelona
Tel. 93 882 26 64
dixit.tsf@gencat.cat
DIXIT GIRONA
Centre de Documentació de Serveis Socials Marià Casadevall
Fundació Campus Arnau d’Escala
Carrer Bernat Boades, 68
17005 Girona
Tel. 972 106 122
dixit.girona@campusarnau.org
DIXIT VIC
Centre de Documentació de Serveis Socials
Universitat de Vic – Universitat Central de Catalunya
Carrer Miquel Martí i Pol, 1
08500 Vic
Tel. 93 881 55 24
dixit.vic@uvic.cat
DIXIT LLEIDA
Serveis Territorials de Treball, Afers Socials i Famílies
Av. del Segre, 5
25007 Lleida
Tel. 973 70 36 63
dixitlleida.tsf@gencat.cat
DIXIT TARRAGONA
Serveis Territorials de Treball, Afers Socials i Famílies
Av. Andorra, 9
43002 Tarragona
Tel. 977 24 18 10
dixittarragona.tsf@gencat.cat

