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ESPAIS DE TREBALL 
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- Quins són 

- Qui els pot utilitzar 

- Com es poden utilitzar 

- Els espais de treball i els seus usos 

 

En què consisteixen 

 

La Biblioteca disposa de zones de treball on els usuaris poden fer activitats 

diverses com: tasques individuals de consulta i lectura, treballs en grup, 

consulta informal de revistes i diaris mèdics, etc. 

 

La utilització dels diferents espais de la Biblioteca pot efectuar-se durant el seu 

horari d’obertura: 

 

Horari de la Biblioteca 

      Dilluns de 10 a 15 h. 

      Dimarts a divendres de 8 a 15 h. 

 

 

 

La Biblioteca es compromet a: 

- Oferir un horari d’accés a les instal·lacions i equipaments ampli i continuat, 

de dilluns a divendres laborables. 

 

- Oferir, per part del personal, un tracte professional, cordial i agradable. 
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Quins són 

Els diferents espais de treball disponibles són: 

 
- Set punts de treball individual on les persones interessades poden consultar 

el fons de la Biblioteca. 

 
- Dos espais de treball en grup, per a vuit persones cadascun, amb la 

possibilitat d’utilitzar equipament informàtic i de projecció. 

 
- Un espai informal destinat a la consulta de les revistes, de treball amb 

ordinadors portàtils i de visionat d’audiovisuals. 

 
- Un punt de treball amb accés a la xarxa interna del Departament. 

 

Qui els pot utilitzar  

La utilització d’equipaments informàtics i de projecció per a treballs en grup i 

l’accés a la xarxa interna del Departament queden restringits al personal del 

Departament de Salut o del CatSalut. Servei Català de la Salut.  

Els punts de treball individuals, de treball en grup i l’espai informal per a la 

consulta de revistes i diaris mèdics poden ser utilitzats pel personal adscrit a 

qualsevol organisme depenent del Departament de Salut o del CatSalut. Servei 

Català de la Salut, pels professionals de l’àmbit sanitari, investigadors, docents, 

estudiants i tota la ciutadania en general.  

 

Com es poden utilitzar 

 
Els usuaris poden accedir lliurement i gratuïtament a la consulta del fons 

bibliogràfic de la Biblioteca, d’acord amb la normativa vigent.  

Es garanteix a qualsevol ciutadà l’accés a la documentació científica disponible 

i l’assistència en la seva localització per tal que pugui ser consultada i/o 

tractada en qualsevol dels espais de treball de la Biblioteca. 
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Els espais de treball i els seus usos  

 

Espais Usos 

  

 

 
 

Punts de treball individual 

  

  

 

 
 

Espais de treball en grup (2) amb equipament 

informàtic i de projecció. 

  

 

Espai informal de consulta de revistes, de treball 

amb ordinadors portàtils i de visionat 

d’audiovisuals. 

 

  

 

 

Punt d’accés a la xarxa interna del Departament 

 


