
� Pots consultar quins llibres, revistes i bases de dades estan

a la teva disposició cercant en els catàlegs disponibles a la web.

Pren nota de la “localització” per trobar els documents a les

prestatgeries.

Edifici Docent – Sant Joan de Déu

1a Planta

C/ Santa Rosa, 39-57

08950 Esplugues de Llobregat

Horari: de 8:00h-20:30h. 

On estemSabies que ... Biblioteca

Sant Joan

de Déu

Carta de

� Hi ha dossiers disponibles on podeu consultar les revistes que

actualment rebem i també aquelles que no rebem però de les

quals tenim anys anteriors. També hi ha dossiers de tesines i del

fons d’acupuntura.

� A la web de la Biblioteca tenim una pestanya “Alumni”

especialment orientada als nostres estudiants com a suport pràctic

pels seus estudis: per què i què consultar a la biblioteca, com

orientar la cerca d’informació per fer treballs, com redactar i

presentar una correcta bibliografia per fer un treball de qualitat i

altres utilitats de suport a l’aprenentatge.

Contacte 

Telèfon 93 253 21 67

Correu electrònic: biblioteca@hsjdbcn.org

Web: http://bibliosjd.com

Facebook: https://www.facebook.com/bibliosjd

Twitter: @bibliosjd

Vimeo: http://vimeo.com/bibliosjd

Issuu: http://issuu.com/bibliosjd

Carta de

Serveis



La Biblioteca Provincial de Sant Joan de Déu, és la unió de

recursos, serveis i personal de les biblioteques de Hospital de Sant

Joan de Déu de Esplugues de Llobregat, Campus Docent Sant

Joan de Déu i Fundació de recerca Sant Joan de Déu, amb

l’objectiu de donar servei a aquests centres i (virtualment) a la

resta dels centres de la Província d’Aragó (Sant Rafael) i als seus

professionals en l’aprenentatge, la docència, l’assistència i la

investigació.

La nostra visió és ésser un centre de coneixement i pel

coneixement en àmbit d’actuació dels centres de Sant Joan de

Déu, tenint en compte en tot moment els valors de l’Orde:

hospitalitat, qualitat, respecte, responsabilitat i espiritualitat en tots

els serveis i activitats que portem a terme.

� Horari: de dilluns a divendres de 8:00 a 20:30, també obrim un

dissabte de cada mes (+ informació web).

� Consulta i préstec: consulta a sala del fons de la Biblioteca

(10.000 monografies, més de 100 revistes a text complet i bases

de dades especialitzades). El préstec és d’ús exclusiu per

estudiants, professors, personal i col�laboradors del Campus

Docent, Hospital Maternoinfantil, Institut Borja de Bioètica i

Fundació (+ informació web), durant 15 dies.

� Servei d’obtenció de documents: la Biblioteca facilita tots

aquells documents que, de no ser en el fons propi, s’han de

sol�licitar a diferents institucions. Aquest servei pot representar un

cost per l’usuari (+ informació web).

� Assessorament en la cerca bibliogràfica: orientació en la

cerca d’informació en bases de dades i altres fonts d’informació.

Cal demanar cita prèvia.

Accedeix a la Web-blog de la Biblioteca

http://bibliosjd.com

�Informació actual sobre noves adquisicions de la biblioteca,

fonts d’informació en ciències biomèdiques i socials, eines

interessants en el ciberespai, etc.

�Subscriu-te i rep així les novetats en el teu correu electrònic.

� Comenta’ns i vota els “posts”, les pàgines, etc. nosaltres

contestarem a tots els teus comentaris.

� Comparteix la informació en facebook, twiter o a través del

correu electrònic.

Serveis A la xarxa Qui som?

L’equip

� Orientació en la publicació científica: donar suport en

aspectes formals, de redacció i d’impacte per a la publicació en

revistes científiques .

� Formació: la Biblioteca realitza periòdicament cursos

presencials i en línia, per tal de formar en l’ús de la biblioteca,

fonts d’informació i bases de dades especialitzades en

biomedicina i ciències socials.

� Producció científica i estudis bibliomètrics: gestió,

seguiment i difusió de tota la producció científica (articles, pòsters,

ponències, llibres, etc.) realitzada pels professionals de Sant Joan

de Déu.

� Internet i WiFi: la Biblioteca disposa de 5 ordinadors per als

usuaris amb accés a tots els recursos de la Biblioteca, accés lliure

a internet i escàner. Es disposa de connexió WiFi.

� Autoservei de fotocòpies i impressora: els usuaris poden fer

fotocopiar i també imprimir a través dels ordinadors de la

biblioteca. Aquest servei funciona amb targetes de 3€ i 5€ de

venda a la mateixa biblioteca.

correu electrònic.

Ens pots seguir a Facebook i Twitter i …

� Demanar informació sobre llibres, revistes , serveis, etc.

� Sol�licitar la pròrroga dels documents que tingueu en préstec.

� Conèixer les darreres novetats de la biblioteca així com tota la

informació que també posem a la Web-blog.

� Enviar-nos informacions interessants sobre llibres, recursos o

altres documents que trobeu a la xarxa.

Les nostres publicacions i vídeos a ...

L’equip de biblioteca d’esquerra a dreta: Alícia Martín, Ana Maria

Merino, Yolanda Gálvez i Sílvia Semaan.

Les persones són el recurs més important per la nostra biblioteca.

L’equip format per 3 Documentalistes i 1 Bibliotecària conformen

un personal amb experiència en el camp de la informació, la

documentació i la gestió del coneixement.


