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Cal destacar algunes novetats importants: 

● Ara és possible delegar la proposta de compra d'exemplars a la biblioteca associada 
al departament. 

● Pot fer un seguiment de les seues propostes des de Bibliogràfia / Sol·licituds  
● Permet comprovar com l'alumnat visualitza les recomanacions del professorat. 

 

1.  COM AFEGIR-HI UNA NOVA RECOMANACIÓ. 
 
Des de Bibliografia / Recomanacions  

 
 
Fem clic en el botó Afegir recomanació. No cal seleccionar a priori per a quines 
assignatures es recomana el recurs. Això es farà més endavant. 
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Es desplega una pantalla amb 3 seccions:  

 

● Cerca del recurs: La cerca es realitza primer dins UACloud i, si no hi ha resultats, 
en el cercador de WorldCat; finalment, s’hi pot afegir de manera manual. 

● Recomanació en assignatures: es trien ací les assignatures per a les quals es 
recomana el recurs. 

● Afegir informació per a l’alumnat: cal decidir si la recomanació és per a 
bibliografia bàsica, complementària o de doctorat. 

 
Si la recomanació s'ha realitzat amb èxit, es plantegen dues possibilitats: 

● Iniciar la proposta de compra d'exemplars. 
● Delegar la compra a la biblioteca associada al departament. 
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2. CÓMO SOLICITAR NUEVOS EJEMPLARES. 
 

2.1 D'una nova recomanació: es pot fer seguint els passos de l'apartat anterior. 
 

2.2 D'un títol ja recomanat prèviament: 
 

Des de l’apartat Bibliografia / Recomanacions  

 

Cal seleccionar una de les assignatures que apareixen en el desplegable. 

 

Es visualitzaran els recursos recomanats per tot el professorat d'eixa assignatura. 

Dins de cada títol, a la persona que ha fet la recomanació li apareixerà la icona "Cistella de la 
compra" des de la qual pot seleccionar: 

● El nombre d'exemplars que proposa comprar. 
● Les biblioteques de destinació. 
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Des de Bibliografia/Sol·licituds es pot dur a terme un seguiment de les propostes de compra 
fetes. 
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La visualització permet filtrar per diferents estats i ordenar-los per diverses opcions.  

 
 

 

 

3.  COM VALIDAR UNA COMPRA: PERFIL DE COORDINADOR/A DE 

BIBLIOTECA 
 

3.1 Gestió de sol·licituds 

Els coordinadors i les coordinadores de biblioteca poden gestionar, des del seu perfil 
(Gestió sol·licituds), tant les propostes del PDI del departament com les de la 
biblioteca de centre. 
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Si des del desplegable d’ESTAT se selecciona Pendent de validar, es mostraran les 
propostes de compra pendents d'autoritzar.  
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Cal tenir en compte el següent: 

● Aquestes propostes estaran visibles durant 7 dies, i una vegada transcorreguts 
passaran directament a la Unitat d’Adquisicions amb el nombre d'exemplars 
suggerits per la biblioteca de centre corresponent. 

● Per a cada títol es mostraran tant les propostes de compra del PDI com les de la 
biblioteca i podran ser modificades individualment.  

● En l'apartat Detall de la sol·licitud es poden veure les observacions del PDI 
sol·licitant i en l'apartat Revisió de la sol·licitud, les observacions de la biblioteca 
pel que fa al nombre d'exemplars. 

 

 
 

3.2 Avisos 

Des de l'apartat Configuració es poden configurar els avisos de sol·licituds 
pendents d'autoritzar. 

 


