dijous, 08 de novembre de 2018

Cursos de formació a les biblioteques
Les biblioteques de la UdL us ofereixen activitats formatives
adaptades a estudis de grau, postgrau i doctorat. Aquestes
activitats, adreçades a la comunitat universitària i a altres
usuaris externs, us permetran:

Descaregar imatge

Conèixer els serveis i recursos de les biblioteques
Aprendre a localitzar la informació més idònia i a
utilitzar-la de manera més efectiva.
Oferim activitats adaptades a cada tipus d'usuari. Durant els
mesos de NOVEMBRE i DESEMBRE les biblioteques han
programat les següents sessions de formació:
BIBLIOTECA DE CIÈNCIES DE LA SALUT
Recursos d’informació en ciències de la salut per a
l’elaboració del TFG. Dies: 8/11 i 15/11
Mendeley: gestor bibliogràfic. Dies: 19/11 i 27/11
Pubmed. Dia: 4/12
Base de dades Cinahl i Scopus. Dia: 14/12

Inscripció a les sessions de formació

BIBLIOTECA DE L’ETSEA
Introducció a l’ús de la biblioteca de l’ETSEA. Dies: 12/11, 14/11, 19/11, 21/11, 26/11 i 28/11
Mendeley: gestor bibliogràfic. Dies: 13/11, 22/11, 4/12 i 18/12
Com trobar articles de revista: 15/11, 27/11 i 13/12
Com citar documents: 20/11, 29/11 i 11/12
BIBLIOTECA DE LLETRES
Recursos d’informació especialitzada en història, geografia i historia de l’art. Dia: 16/11
Gestor bibliogràfic Mendeley. Dies: 22/11 i 20/12
Bases de dades InDICEs CSIC i Dialnet. Dia: 28/11
BIBLIOTECA DE CAPPONT
Base de dades de psicología. Dies: 13/11 i 11/12
Gestor bibliogràfic Mendeley. Dies: 15/11 i 13/12
Bases de dades d’enginyeria. Dies: 29/11 i 19/12
Bases de dades de dret. Dies: 19/11 i 3/12
Bases de dades d’educació. Dies: 21/11 i 19/12
BIBLIOTECA PLA DE LA MASSA - IGUALADA
Com elaborar un treball acadèmic. Dia: 21/11 (sense inscripció prèvia)

Tots aquests cursos són gratuïts però cal inscripció prèvia que podeu fer a través d'aquest enllaç [
http://biblioteca.udl.cat/fu/bib/activitats.php?quad=&any=2018-2019 ] o bé des de l'agenda [ /sites/Sbd/ca/ ] de la
web de Biblioteca i Documentació.
Us hi esperem!

