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RESUM 

Introducció   

Es presenten els antecedents, els objectius i les dades estadístiques (2009-2015) en 
creixement del Servei d’assessorament documentalista de la Biblioteca del Campus de la 
salut de la UdG. Un servei que neix per a respondre unes necessitats concretes dels 
estudiants d’Infermeria i de Medicina, i del seu personal acadèmic. Un servei que no es pot 
deslligar de la implantació del Pla Bolonya i de les noves metodologies d’Aprenentatge Basat 
en Problemes (ABP).  

Materials i mètode  

A partir de l’experiència d’aquests darrers anys, i com a continuació de les sessions de 
formació d’usuaris, hem anat elaborant un protocol de 3 etapes amb diversos passos a 
seguir pel desenvolupament d’aquest servei, per poder respondre millor a les necessitats 
dels nostres usuaris (estudiants, doctorands, professorat...) amb una atenció molt més 
personalitzada i amb un llenguatge més proper. 

Resultats  

Es presenten els 10 errors més freqüents que ens hem anat trobant i que ens cal evitar per 
optimitzar aquest servei d’assessorament. I també, les 7 habilitats del documentalista o 
d’aquest nou perfil bibliotecari, dels tutors bibliogràfics en salut. 
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Conclusió  

L’experiència com a tutors bibliogràfics ens ha permès personalitzar els assessoraments 
documentalistes en tutories, una major implicació amb els usuaris, un major coneixement 
temàtic i un guanyar en sentit de pertinença a les nostres Facultats. 
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