
TUTORIAL DEL PROGRAMA DE BIBLIOGRAFIA RECOMANADA 

PER Al PROFESSORAT 

 

El programa de Bibliografia recomanada li permet seleccionar la bibliografia, sol·licitar 

la seua compra en el cas de no existir exemplars a la Biblioteca Universitària o que el 

número siga insuficient, recomanar-la per a aquelles assignatures que considere i seguir 

el procés administratiu de gestió de la bibliografia, des de la revisió bibliogràfica per la 

biblioteca fins a la compra, si s'ha sol·licitat. 

 

El programa conserva la bibliografia d'anys anteriors, per la qual cosa és molt important 

que en aquelles opcions en les quals el sistema li ofereix fitar per curs acadèmic 

seleccione el període sobre el qual vol treballar. 

 

Al programa s'accedeix des de UACloud a través de l'aplicació“Altres serveis” 

 

 

 
 

 

  

 

Una vegada que s'accedeix, en el marc de l'esquerra ha que seleccionar en “Recursos 

d'aprenentatge/Bibliografia”, on es troben totes les funcionalitats que el programa 

permet a cada tipus d'usuari. 

  



 
Funcionalitats del programa: 

 

1.- Veure. 

L'opció “Bibliografia/Veure” permet al professorat revisar els llibres que han sigut 

recomanats per a cadascuna de les assignatures de les quals impartim docència, 

seleccionant-les 

 

 
 

 

 

 

 

 

Una vegada seleccionada l'assignatura, el sistema mostrarà la bibliografia assignada a 

aquesta. A més de la consulta de les dades bibliogràfiques es pot accedir al registre 

bibliogràfic complet en el catàleg de la biblioteca, a edicions anteriors existents en el 

catàleg de la biblioteca i a un apartat amb més informació. 



IMPORTANT: El sistema mostra la bibliografia recomanada agrupada en una doble 

classificació, d'una banda els llibres que ha recomanat el professor i que han sigut 

seleccionats pel coordinador de l'assignatura per a figurar en la Guia docent, i d'altra 

banda la resta de fons bibliogràfic recomanat i no seleccionat per a la Guia docent. 

 

 
 

 

2.- Afegir 

L'opció “Bibliografia/Afegir” permet al professorat afegir llibres que prèviament no es 

troben en la base de dades per a posteriorment recomanar-los o demanar la seua compra. 

 

 
 

 

 

El primer que s'ha de realitzar és la cerca del títol per a veure si ja està inclòs en la base 

de dades del programa de Bibliografia Recomanada. D'aquesta forma estalviarem temps  

i esforç. Es poden incloure títols que no estiguen en la Biblioteca Universitària i després 

recomanar-los. 

 



Quan estan a la Biblioteca Universitària cada registre bibliogràfic portarà l'enllaç al 

catàleg de la Biblioteca. 

 

 
 

El resultat de la cerca serà una cosa similar a la que es mostra en la següent pantalla. Si 

existeixen més títols amb els mateixos termes de cerca, mostrarà cada registre a 

continuació de l'altre. En aquest cas només hi ha un exemplar amb el títol que hem 

buscat, i sobre aquest resultat es pot fer tres coses: 

a.- Repetir la cerca si el resultat no correspon al que busquem. Premerem 

“ANTERIOR”. 

b.- Recomanar el llibre si és el que busquem. Premerem “RECOMANE EL 

RECURS BIBLIOGRÀFIC” en l'accés que apareix al final del registre 

bibliogràfic. 

c.- Premerem “SEGÜENT” si cap dels exemplars que mostra és el que volem i 

desitgem afegir el que necessitem. 

 

 
Recomanar una publicació que està en la base de dades: 

L'usuari accedeix al programa prèvia identificació en *UACloud pel que el sistema li 

assigna de forma automàtica les assignatures en la qual imparteix docència, per la qual 

cosa quan decideix recomanar se li mostra una pantalla amb totes elles, en les quals 

només ha de marcar aquelles en les quals vol que la publicació siga recomanada. 

En l'apartat “Categories” el professorat té les opcions de recomanar la bibliografia com 

a bàsica, complementària, per a doctorat i sense especificar. També pot seleccionar si 

vol que aqueixa recomanació siga visible a partir del moment en el qual marca les 

assignatures o fer-la visible més tard. 

 

IMPORTANT: Les assignatures que el professorat imparteix, no estan en el programa 

de Bibliografia recomanada sinó en el programa de gestió acadèmica, per la qual cosa si 

no apareixen assignatures de nova docència és perquè no estan carregades en l'aplicació 

informàtica de la qual pren la informació el programa de bibliografia recomanada. 

 

Afegir una nova publicació: 

Si l'obra que desitgem incorporar a la bibliografia no es troba entre les que ens mostra el 

sistema, o no mostra cap amb aqueixos paràmetres de cerca, i desitgem incorporar-la 



premerem el botó de “Següent. El sistema ens mostrarà aquest formulari on introduir les 

dades, on a més de la informació bibliogràfica podrem seleccionar la biblioteca que 

realitzarà la revisió de la informació que hem introduït amb la finalitat de normalitzar-

la. 

Emplenat el formulari continuarem el procés prement “Afegir”, la qual cosa ens 

permetrà recomanar el llibre introduït.  

 

 
 

En la pantalla de recomanació figuraran les assignatures que tenim assignades, així com 

la possibilitat de seleccionar la categoria (Bàsica, Complementaria, Doctorat i Sense 

especificar), així com si volem fer ja visible la recomanació o que aquesta romanga 

oculta de moment. 

 

 
 

En el següent pas el sistema mostrarà un resum amb l'estat de la recomanació. 

 

 
 

L'última fase del procés és sol·licitar la compra de l'exemplar. Per a això ha de tindre en 

compte el nombre d'alumnes i l'existència ja d'exemplars a la Biblioteca Universitària.  

Una vegada decidit el nombre d'exemplars i les biblioteques en les quals vol que siguen 

depositats només ha d'emplenar el següent formulari. 

 

 

 



 

 

 
Després de prémer “Sol·licitar compra” el programa mostra una confirmació de l'acció 

realitzada i ofereix la possibilitat de recomanar un nou títol. 

 

IMPORTANT: Des del primer dia hàbil del mes de novembre, no s'admeten peticions 

de compra per tancament pressupostari. Sense necessitat que vosté torne a realitzar 

aquesta sol·licitud, la Biblioteca estudiarà la seua proposta de compra a partir de 

l'obertura del nou exercici pressupostari. 

 

3.- Editar. 

L'opció “Bibliografia/Editar” permet al professorat editar les recomanacions realitzades 

per a cadascuna de les assignatures. El sistema permet modificar-les, eliminar-les o 

afegir una nova sol·licitud de compra d'exemplars. 

Obrint el desplegable del marc superior es tria l'assignatura sobre la bibliografia de la 

qual es vol actuar. 

 

 
 

 

IMPORTANT: És possible que en aquest apartat aparega un missatge d'alerta, indicant 

que no es podrà modificar/eliminar registres que apareixen com a “visibles” en la Guia 

Docent.  

Això NO afecta a la compra de nous exemplars. 



 
 

Per a editar els registres visibles en la Guia Docent, primer s'ha d'anar a l'aplicació de 

Guies Docents per a posar com no visible el títol/s que es vol modificar/eliminar la seua 

recomanació. 

I des d'Edició /Bibliografia lliscar el botó “Incorpora a la guia docent” a “No” i després 

es prem “Guardar canvis”. 

No oblide, després de realitzar els canvis, tornar a l'aplicació Guies Docents per a fer 

visible la recomanació. 

 

 
 

 

 

4.- Editar no recomanats. 

L'opció “Bibliografia/Editar no recomanats” permet al professorat incloure publicacions 

en la base de dades en qualsevol moment i després recomanar-les quan tinga assignada 

l'assignatura, o quan comence el quadrimestre en el qual les recomanarà, etc. 



El sistema mostrarà la bibliografia que ha introduït i que només està en la base de dades 

del programa, sobre la qual podrà realitzar tres tipus d'actuacions: 

- Modificar les dades bibliogràfiques del recurs si aquest no ha sigut ja revisat per la 

biblioteca. 

- Eliminar el recurs bibliogràfic. 

- Afegir recomanació. 

 

 
 

 

 

 

5.- Veure sol·licituds. 

L'opció “Bibliografia/Veure sol·licituds” permet al professorat localitzar qualsevol 

publicació que s'haja sol·licitat la compra d'algun exemplar fitant per data i per la 

situació administrativa en la qual es troba. 

 

 

 
 

 

 

6.- Gestionar sol·licituds. 

L'opció “Bibliografia/Gestionar sol·licitud” permet al Coordinador conéixer l'estat de 

tramitació de les peticions del seu departament fitant per la situació administrativa en la 

qual es troben, ordenant els resultats per nom del professor, títol del llibre o data de 

petició. 

A més, es pot sol·licitar l'activació de notificacions quan hi haja peticions de compra 

pendents d'autorització. 



 
 

 

 

 


