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Objectius 
 
L’objectiu  d’aquest Pla de Col·lecció és establir un marc de referència on es defineixin 
els criteris generals de gestió – que inclou la selecció, l’adquisició, la preservació, 
l’avaluació i la retirada – dels fons bibliogràfics que es requereixen per donar 
satisfacció a la docència i investigació que es desenvolupa al Departament de 
Psicobiologia i Metodologia de les Ciències de la Salut. 
Gràcies a aquest document, els membres del Departament  i el personal de la BH amb 
responsabilitats en el desenvolupament i manteniment de la col·lecció tindran una 
bona eina de treball. La selecció dels fons que han de passar a formar part de la 
col·lecció, és un procés col·laboratiu entre el personal acadèmic i el personal tècnic per 
tal de garantir que s’aconsegueixi el nivell òptim de resultats amb els recursos 
econòmics disponibles. 
 
 
 
 
 

Destinataris 
 
Aquest document s’adreça de forma específica al personal acadèmic i al personal 
bibliotecari amb responsabilitats en el desenvolupament i manteniment de la col·lecció 
de la Biblioteca d’Humanitats (BH) de la UAB i, en general, a tota la comunitat 
universitària. 
 
 
 
 
 

Dades de la Titulació 
 
La titulació del Departament ofereix 126 crèdits (64,5 a 1er cicle i 61,5 a 2n cicle) i un 
ventall de 19 assignatures. La plantilla de professors pel curs 2007-08 es de  37 
professors (17 de Psicobiologia i 20 de Metodologia) i 4 becaris. 
Per a la consulta del Pla docent, consultar:  
https://intranet.uab.es/servlet/Satellite?cid=1121150950573&pagename=i-
UAB%2FPage%2FTemplatePageStandardNavigation&param1=1096478679965 
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Estat actual de la col·lecció 
 
 
El fons bibliogràfic de la titulació del Departament de Psicobiologia i Metodologia de les 
Ciències de la Salut ha anat creixent, a vegades de forma no sistemàtica, tot seguint i 
adaptant-se als nous plans d’estudis. 
 
És difícil calcular el nombre de volums de la col·lecció del Departament en tant que a 
la Biblioteca els llibres no s’ordenen per departaments, sinó atenent a la Classificació 
Decimal Universal (CDU). Així doncs es classificarà el material tot adjudicant un 
topogràfic o altre segons siguin documents de  psicobiologia (159.929), mètodes 
d’investigació psicològica i psicologia experimental (159.9.072.5), psicofarmacologia 
(615.78), neurociència (612.8), psicometria (159.9.072), genètica de la conducta 
(159.922.3), psicofisiologia i psicoendocrinologia (159.91), etc.  
 
Podríem mostrar un càlcul orientatiu del volum de llibres del Departament tot sumant el 
nombre d’ítems amb els topogràfics ja esmentats. Aquestes dades ens serveixen com 
a indicador del creixement, però, tot i així, no seria un augment real de la col·lecció ja 
que s’ha de tenir en compte que hi ha un volum de documents que pertanyen a les 
classificacions anteriors però que, per motius diversos, quedaran ubicats al dipòsit. 
 
A continuació us mostrem el quadre amb  la quantitat de llibres que pertanyen a 
cadascuna de les zones: 

 
 
Matèries topogràfic Nombre 
Psicobiologia 159.929 157 
Psicofisiologia 159.91            316
Psicometria 159.9.072 452 
Mètodes d’investigació 159.9.072.5 65 
Neurociència 612.8 291 
Psicofarmacologia 615.78 52 
Genètica de la conducta 159.922.3 85 
 
 
Pel que fa a publicacions periòdiques, el Departament té subscripció dels següents 
títols: 
 
 
Títol Consulta 
Psicodoc         electrònica 
Applied psychological measuremet   paper/electrònica 
Psychological methods         paper   

Teaching statistics   paper/electrònica      

 
 

D’altra banda, pel que fa al creixement de la col·lecció hi ha diversos factors que cal 
assenyalar: 

 S’ha tingut cura d’aconseguir gran part dels documents que figuren a les 
bibliografies de curs, majoritàriament de 1er i 2on cicle 

 S’ha procurat tenir al dia les obres de referència bàsiques. 
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 S’han tingut en compte algunes bases de dades i obres en format electrònic, 
sobretot per donar suport a 3er cicle i al professorat en general. 

 S’ha procurat una col·lecció de publicacions periòdiques, ara ja en diferents 
formats, que pugui satisfer les necessitats dels investigadors. Tot i que s’hauria 
de fer un estudi de la vigència o no de certs títols encara en subscripció, 
precisament per donar-ne cabuda a noves, si fos el cas. 

 
 
En el següent quadre es detallen les adquisicions de llibres dels darrers tres anys amb 
pressupostos del Departament, la procedència dels quals és diversa, depenent de les 
necessitats i despeses anuals: 
 
 

Any Nombre de llibres Pressupost en € 
2003 23          1368 
2004   2            150,85 
2005 13          1120,62 

 
 
La Biblioteca d’Humanitats ha col·laborat amb les següents quantitats procedents dels 
pressupostos que li han atorgat aquell any: 
 
  

Any Nombre de llibres Pressupost en € 
2003 11               1201,42  
2004   2                    113,18 
2005   9                      634,87  

 
 
 

DESENVOLUPAMENT DE LA COL·LECCIÓ 
 
 
Finalitats  
La col·lecció vol donar suport als diferents nivells d’usuaris per als quals ha estat 
creada: estudiants dels tres cicles, professors i investigadors. Tenint en compte que ja 
es parteix d’una col·lecció amb uns mínims suficientment coberts, a partir d’ara es vol 
pensar en assolir una bona biblioteca d’investigació, sense oblidar la continuació 
sistemàtica dels fons de suport a la docència, per a la qual cosa s’han establert 
diferents protocols i s’han destinat pressupostos finalistes.  
 
 
Requisits i parts de la col·lecció 
La selecció dels fons és un procés de col·laboració entre el personal docent i el 
personal tècnic dedicat a aquestes tasques amb l’objectiu d’aconseguir un nivell òptim 
de resultats en la creació d’una col·lecció que doni satisfacció a les expectatives 
consensuades i als usuaris de la Biblioteca. L’encarregat de biblioteca, juntament amb 
el personal bibliotecari, vetllarà perquè no es produeixin desequilibris en sí de la 
col·lecció. 
Caldria remarcar que per a tots aquests apartats estem parlant de documents, es a dir 
hem de tenir en compte que el format poden ser  llibres, revistes, bases de dades, i els 
suports també diversos, paper, òptic o accés en línia. 
Els criteris generals sobre selecció venen donats en el punt 4.2.1 del Pla General de la 
Col·lecció aprovat el 13 de juliol de 2005 per la Comissió d’Investigació de la UAB 
Factors a tenir en compte per arribar a saber quina col·lecció es necessita: 
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Valor del contingut 
Nivell del tractament temàtic 
Adequació a la col·lecció actual 
Prestigi de l’autor i de l’editor 
Ús de fonts crítiques 
Demandes concretes dels usuaris (desiderates) 
Previsió d’ús d’acord amb els plans d’estudi i les línies de 
recerca 
Disponibilitat de finançament 
Duplicats innecessaris 
Disponibilitat en altres institucions pròximes amb conveni amb 
la UAB 

 
 
 
 
La col·lecció s’ha organitzat en tres grans grups de documents: 
Subcol·lecció bàsica  
Subcol·lecció de docència 
Subcol·lecció d’investigació 
 
 
Subcol·lecció Bàsica 
Definim col·lecció bàsica com allò que, en principi, ha de tenir una biblioteca 
universitària amb fons de psicologia que facin referència a la psicobiologia i 
metodologia de les ciències de la salut: 
 

 Obres de referència sobre la matèria, en especial totes aquelles publicades a 
Catalunya i a l’estat  i/o en català i castellà 

 Bibliografies bàsiques  i col·leccions d’aquest àmbit (Annex 1) 
 Tots els manuals  que publiquin les universitats de l’Estat espanyol. AEUE -

Asociación de Editoriales Universitarias Españolas (Annex3) 
 Col·leccions bàsiques de psicologia que puguin ser adquirides conjuntament 

amb altres departaments 
 Tot allò que publiquin certes editorials, que tenen col·leccions molt específiques 

de psicologia, i que decideix el Departament  (Annexos 1 i 2) 
 Tot allò que publiquin els membres del departament 

 
 
Subcol·lecció de Docència  
La col·lecció de docència és la bibliografia elemental i especialitzada sobre les 
temàtiques i assignatures que s’imparteixen al Departament de Psicobiologia i 
Metodologia de les Ciències de la Salut de la UAB. Hi inclourem allò que el Pla 
Director de la Col·lecció anomena bibliografia bàsica i bibliografia complementària : 
 
 

 Bibliografia bàsica de cada assignatura: és a dir, aquells materials  que cada 
professor considera imprescindibles per als seus alumnes 

 Bibliografia complementària de l’àmbit temàtic de les assignatures o grups 
d’assignatures: aquells materials  que alguns professors diferencien de la 
bibliografia bàsica, per tal d’aprofundir més en la matèria que s’estudia 
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 Tot allò que es publiqui sobre l’ensenyament de la psicologia a les universitats 
de l’estat espanyol. AEUE -Asociación de Editoriales Universitarias Españolas 
(Annex 3) 

 Grans col·leccions de psicologia d’editors internacionals (Annex 2) 
 Col·leccions interdisciplinars que puguin ser adquirides conjuntament amb 

altres departaments. Aquí caldria fer menció de la susbcripcions a bases de 
dades i/o revistes tant per part de la UAB, com en col·laboració amb el CBUC. 

 
 
Subcol·lecció d’Investigació 
Per col·lecció d’investigació entenem la que cal per satisfer les demandes de 
documentació dels investigadors, dels grups de recerca, i per a les assignatures de 
doctorat. Molts dels punts esmentats en els dos apartats anteriors són també vàlids 
per a aquest. Només afegiríem que els grups de recerca i els cursos de doctorat han 
de preveure  i han de liderar la compra i la subscripció del material necessari en 
qualsevol suport 
 
Grups de recerca actuals: 
 
 
PSICOBIOLOGIA 
- “Facilitación de la memoria y reversión de déficits cognitivos mediante la activación 
de sistemas neuromoduladores: adrenalilna y sistema colinérgico troncoencefálico”. 
Investigador principal: Isabel Portell 
-“ Model neuroevolutiu d’esquizofrènia, per a la valoració preclínica de fàrmacs 
antipsicòtics”. Investigador principal: Núria Ferré Suana 
- “Mecanismos neurofisiológicos implicados en la reversión funcional, mediante 
estimulación eléctrica del cerebro, de alteraciones cognitivas en modelos animales de 
Alzheimer y amnesia diencefálica”, Investigador principal: Margarita Martí Nicolovius 
- “Potenciació i recuperació de la memòria en rates normals i amb dany cerebral”. 
Investigador principal: Ignacio Morgado Bernal 
- “Potenciación y recuperación de la memoria mediante estimulación cerebral 
reforzante (Autoestimulación Eléctrica Intracraneal).  Investigador principal: Pilar 
Segura Torres 
- “Administració postnatal primerenca i en edat adulta del neuroesteroïde 
allopregnanolona en rates: efectes sobre la conducta emocional i els sistemes 
atencionals centrals”. Investigador principal: Marc Pallarès Añó 
- “Mecanismos neurofisiológicos involucrados en la modulación de los procesos 
cognitivos complejos por los sistemas de arousal del prosencéfalo basal y el 
tálamocortical”. Investigador principal: Margarita Martí Nicolovius 
- “Potenciació i recuperació de la memòria en rates normals i amb dany cerebral”. 
Investigador principal: Ignacio Morgado Bernal 
- “Bases neuroendocrines de la conducta”. Investigadors principals: M. Assumpció 
Martí Carbonell, Adriana Garau Florit, Ferran Balada Nicolau 
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METODOLOGIA DE LES CIÈNCIES DEL COMPORTAMENT 
- “Investigació sobre prevenció de riscs laborals en personal sanitari des d’una 
perspectiva psicosocial”. Investigador principal: Mariona Portell 
- “Modelització estadística dels factors que influeixen sobre la retribució i estudi de les 
diferències que es produeixen per aquests factors”. Investigador principal: Albert 
Fornieles 
- “Sinistralitat i risc laboral”. Investigador principal: Josep Maria Losilla 
- “Prevención de trastornos del comportamiento alimentario en la escuela: 
intervención ecológica” 
"Neurobiologia de l'estrès i l'addicció". Investigador principal: Roser Nadal 
 
 
 
Llengües d’interès  
En els dos primers grups, subcol·leccions bàsica i de docència, i sempre que els 
docents no hagin especificat altres opcions, s’ha de convenir en la necessitat de tenir 
obres en català, castellà i en tercera opció l’anglès. En canvi, pel que fa a la 
subcol·lecció d’investigació hom pot ampliar el ventall de llengües d’interès a la resta 
de llengües europees, tot i recordant que s’hauria de prioritzar l’anglès sobre d’altres 
idiomes menys utilitzats i/o coneguts.  
 
 
Matèries 
El grau de profunditat de les matèries dependrà del  cicle al què pertanyen les 
assignatures. El que s’ha detallat en la descripció de cadascuna  de les 
subcol·leccions seria el que donaria suport als diversos cicles. Detallem els programes 
d’assignatures del curs 2005-2006: 
 
Programa d’assignatures de primer, segon i tercer cicle 2005-2006  
 
Donatius i intercanvis 
La Biblioteca ja té definida una política d’acceptació de donatius, que serà aplicable a 
aquest pla de col·lecció. En qualsevol cas,  per a un donatiu especialment gran o 
important, una comissió entre la Biblioteca i el Departament  podrà  decidir-ne la 
idoneïtat. En cas que aquests donatius estiguin sotmesos a condicions especials, 
caldrà que siguin acceptades per la Comissió d’Usuaris de la Biblioteca. 
Els intercanvis bibliogràfics amb altres universitats venen determinats pels 
Departament i per la pròpia Biblioteca. El Servei d’Obtenció de Documents del Servei 
de Biblioteques  és qui ho gestiona. La biblioteca selecciona allò que creu més idoni 
entre el que ha arribat. No passa el mateix amb les revistes, ja que sovint es rebran 
aquelles que han estat determinades pels professors.  
 
Desiderates 
Després d’haver prioritzat el que aquest pla determina, les sol·licituds, tant per 
docència com per investigació, que s’hagin de carregar als pressupostos que gestiona 
la Biblioteca d’Humanitats hauran de comptar amb el que la Biblioteca i el 
Departament puguin aportar. 
 
Tractament 
El fons bibliogràfic del Departament de Psicobiologia i Metodologia de les Ciències de 
la Salut  rep el mateix tractament que la resta dels fons de la Biblioteca: 
 
Adquisició i catalogació: El fons és adquirit a una sèrie de proveïdors establerts, 
amb els quals el Servei de Biblioteques ha pactat certes condicions, com ara:  efectuar 
la catalogació, etiquetatge i securització dels documents servits. Es cataloga i indexa 
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d’acord amb normes i pautes establertes, així com les concrecions del Servei de 
Biblioteques de la UAB  http://www.bib.uab.es/intern/catalogacio/index.htm 
 
Préstec: D’acord amb la Normativa de préstec del SdB i de les concrecions de la 
Biblioteca, el fons podrà ser consultat en sala i/o deixat en préstec, en les condicions 
que s’especifiquin per a cada document. Els documents també podran tenir un préstec 
de 7 dies i ser exclosos temporalment o definitivament, a petició dels professors de 
l’assignatura corresponent, tot enviant un e-mail a la cap de Suport als Usuaris. 
Bib.humanitats@uab.es 
 
Duplicitats: S’intentarà evitar les duplicitats innecessàries. En el cas d’algunes 
monografies molt recomanades o corresponents a la bibliografia bàsica s’admetrà la 
duplicitat del fons, i en cap cas aquesta superarà els 5 exemplars per obra.  
 
Reposicions:  Com a resultat de pèrdua, robatori o malmetement dels documents per 
l’ús, la biblioteca reposarà els documents donats de baixa sempre que no estiguin 
exhaurits o que es decideixi no reposar-los per motius diversos. 
 
Preservació: Hom pot triar per comprar les edicions en tapa dura tot i que això pot 
incrementar el cost del llibre en un 50%.   
La Biblioteca repara aquells llibres que encara tenen un estat de conservació prou bo, 
deixant per a l’enquadernador aquells que necessiten de tècniques especialitzades. 
 
Retirada: Pel que fa a la retirada del material hom podrà fer-ho en els casos 
d’obsolescència, duplicats innecessaris, canvi per versions alternatives més útils o 
deteriorament del suport físic. 
 
 

Recursos econòmics 
 
En aquest moment el Departament de Psicobiologia i Metodologia de les Ciències de 
la Salut no pot establir una quantitat de diners  per a la compra de bibliografia. 
 
 

Avaluació  
 
Avaluació: Aquest pla ha d’estar sotmès a seguiment i revisió. La proposta és que es 
revisi cada tres anys. En cas excepcional, i a petició dels responsables del 
Departament o de la Biblioteca, podrà ser revisat abans d’aquest termini. Pel que fa als 
criteris d’avaluació es tindran en compte els següents indicadors extrets del Pla 
General de la Col·lecció: 
 
 
 

* Satisfacció dels usuaris de l’àrea implicada 
* Índex de cobertura de la bibliografia bàsica 
* Ús de la col·lecció 
* Despesa en noves adquisicions 
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Difusió 
 
Difusió: Aquest pla es publica a la plana web de la pròpia Biblioteca. Cada mes la 
biblioteca publica el que s’ha introduït al catàleg el mes anterior; és a dir, les darreres 
adquisicions del Departament, l’augment de les quals ve donat per l’assoliment 
d’aquest Pla de Col·lecció. 
Es poden consultar a: http://www.bib.uab.es/novetats/nov0710.htm 
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Annexos 
 
Previsió de col·leccions que s’haurien de comprar: 
 
ANNEX 1: Col·leccions d’editorials espanyoles 
 
Llegenda: 
 
Imprescindible/desitjable. Indicaria el grau d’importància que li donem a la col·lecció. 
I vol dir imprescindible, i D desitjable 
 
G / T / S: Indica si la col·lecció ens interessa total o parcialment. A la columna ho 
indiquem amb tres lletres: G / S / T 
Globalment (és a dir, es compra tota la col·lecció), o cal Triar (la col·lecció interessa 
però no tota i cal  triar els volums que adquirim), o bé cal Seleccionar (la col·lecció 
interessa però la seva temàtica no és exclusivament del Departament de Psicobiologia 
i Metodologia de les Ciències de la Salut i caldrà seleccionar els volums que facin 
referència a aquest àmbit. 
 
 
Editorial Akal 
URL http://www.akal.com 
Nom de la col·lecció Imp/Des G / S / T  
Ciencias Humanas - Psicología D S 
 
 
Editorial Anaya - Multimedia 
URL http://www.anayamultimedia.es/catalogo-nuevo/catfr3.htm 
Nom de la col·lecció Imp/Des G / S / T  
Paso a paso I G 
 
 
Editorial Anaya - Multimedia 
URL http://www.anayamultimedia.es/catalogo-nuevo/catfr3.htm 
Nom de la col·lecció Imp/Des G / S / T  
Manuales avanzados I G 
 
 
Editorial Ariel 
URL http://www.ariel.es 
Nom de la col·lecció Imp/Des G / S / T  
Neurociencia I G 
 
 
Editorial Ariel 
URL http://www.ariel.es 
Nom de la col·lecció Imp/Des G / S / T  
Psicología D S 
Editorial Masson 
URL http://new.masson.es 
Nom de la col·lecció Imp/Des G / S / T  
Clínicas psiquiátricas de Norteamérica I G 
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Editorial McGraw Hill Interamericana de España 
URL http://www.mcgraw-hill.es 
Nom de la col·lecció Imp/Des G / S / T  
Ciencias de la Salud D S 
 
 
Editorial McGraw Hill Interamericana de España 
URL http://www.mcgraw-hill.es 
Nom de la col·lecció Imp/Des G / S / T  
Ciencias sociales – Métodos de investigación I G 
 
 
Editorial Paidós 
URL http://www.paidos.com 
Nom de la col·lecció Imp/Des G / S / T  
Evaluación psicológica I G 
Cuadernos de evaluación psicológica I G 
Neurología, conducta y neuropsicología I G 
 
 
Editorial Pirámide 
URL http://www.edicionespiramide.es/ 
Nom de la col·lecció Imp/Des G / S / T  
Psicología - Psicología D S 
 
 
Editorial Síntesis 
URL http://www.sintesis.com 
Nom de la col·lecció Imp/Des G / S / T  
Ciencias sociales y Humanidades – Actividad 
física y deporte – Metodología de las ciencias 
del comportamiento 

I G 
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ANNEX 2: Col·leccions d’editorials estrangeres 
 
Llegenda: 
 
Imprescindible/desitjable. Indicaria el grau d’importància que li donem a la col·lecció. 
I vol dir imprescindible, i D desitjable 
 
G / T / S: Indica si la col·lecció ens interessa total o parcialment. A la columna ho 
indiquem amb tres lletres: G / S / T 
Globalment (és a dir, es compra tota la col·lecció), o cal Triar (la col·lecció interessa 
però no tota i cal  triar els volums que adquirim), o bé cal Seleccionar (la col·lecció 
interessa però la seva temàtica no és exclusivament del Departament de Psicobiologia 
i Metodologia de les Ciències de la Salut i caldrà seleccionar els volums que facin 
referència a aquest àmbit) 
 
 
Editorial Nom de la col·lecció Imp/Des G/T/S 
Blackwell 
 
http://www.blackwellpublishing.co
m./subjects/SQ/ 

   

 
 
 

Blackwell Handbooks of 
Research Methods in 
Psychology 

I G 

 Blackwell Handbooks of 
Experimental Psychology

I G 

 Fundamentals of 
cognitive neuroscience 

I G 

 
 
 
Editorial Nom Imp/Des G/T/S 
Cambridge University Press 
 
http://www.cambridge.org/series/ 

   

 Cambridge studies in 
behavioural biology 

I G 

 
 
 
Editorial Nom Imp/Des G/T/S 
Elsevier 
http://books.elsevier.com/pni4/ 

   

 Psychoneuroimmunology I G 
 
 
 
Editorial Nom Imp/Des G/T/S 
The MIT Press 
http://mitpress.mit.edu/catalog/br
owse/default.asp?cid=4 

   

 Cognition, brain and 
behavior 

I G 
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Editorial Nom Imp/Des G/T/S 
Oxford University Press 
http://www.oup.co.uk/ 

   

 Medicine - Neuroscience I G 
 Textbooks in psychology and 

neuroscience 
I G 

 
 
Editorial Nom Imp/Des G/T/S 
Routledge – Psychology 
Press 
http://www.psypress.co.uk/s
ubjects.asp/ 

   

 Biopsychology I G 
 Comparative Psychology I G 
 Psychological Methods & 

Statistics 
I G 
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ANNEX 3: Col·leccions d’editorials universitàries espanyoles 
 
Llegenda 
 
Imprescindible/desitjable. Indicaria el grau d’importància que li donem a la col·lecció:  I 
vol dir imprescindible, i D desitjable 
 
G / T / S: Indica si la col·lecció ens interessa total o parcialment. A la columna ho 
indiquem amb tres lletres: G / S / T 
Globalment (és a dir, es compra tota la col·lecció), o cal Triar (la col·lecció interessa 
però no tota i cal  triar els volums que adquirim), o bé cal Seleccionar (la col·lecció 
interessa però la seva temàtica no és exclusivament del Departament i caldrà 
seleccionar els volums que facin referència a aquest àmbit)  
 
Universitats catalanes 
 
 
Universitat Universitat Oberta de Catalunya 
URL http://www.editorialuoc.com 
Nom de la col·lecció Imprescindible/desitjable G / S / T 
Manuales - Psicología D S 
 
 
 
Universitat Universitat d’Alacant 
URL http://publicaciones.ua.es/publica/busquedares.aspx 
Nom de la col·lecció Imprescindible/desitjable G / S / T 
Ciencias de la Salud D S 
 
 
 
Universitat Universitat de les Illes Balears 
URL http://www.uib.es/ca/servgenerals/ 
Nom de la col·lecció Imprescindible/desitjable G / S / T 
Psicología D S 
 
 
 
Universitat Universitat Jaume I 
URL http://www.tenda.uji.es/pls/iglu/!GCPPA00.GCPPR0003?tipo=C&lg=CA 
Nom de la col·lecció Imprescindible/desitjable G / S / T 
e-Psique D S 
Psique D S 
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Altres universitats de l’Estat espanyol 
 
Universitat Universidade da Corunha 
URL http://www.udc.es/catalogopublicacions/default.asp 
Nom de la col·lecció Imprescindible/desitjable G / S / T 
Psicoloxía D S 
 
 
 
 
Universitat Universidad del País Vasco 
URL http://www.ehu.es/servicios/se_az/cwelcome.htm 
Nom de la col·lecció Imprescindible/desitjable G / S / T 
Psicología D S 
 
 
Els catàlegs es poden consultar via web per obtenir la informació de les novetats de 
cadascuna de les col·leccions i una vegada localitzades les dades del document, es 
poden fer les comandes via Hipatia als subministradors habituals, posant el preu 
aproximat en €uros. 
 
 

Consideracions finals 
 
 
Les directrius d’aquest Pla seran d’obligat compliment a partir de la seva aprovació per 
la Comissió d’Usuaris. 


