COM FER RESERVES
Per reservar qualsevol document (test psicològic-programa d’intervenció- joc; llibres etc..)
haureu d’accedir al web www.copc.cat i iniciar la vostra sessió: (botó situat a la part superior
dreta del web) Usuari: Número de col·legiat/ada, precol·legiat/da Contrasenya : El primer cop,
és el DNI sense lletra (en cas que l’hàgiu canviat, la nova contrasenya que hagueu assignat).
Una vegada us heu autentificat, heu d’anar a la pestanya Serveis al col·legiat/Biblioteca-Centre
de Documentació/Catàleg Apareixerà, a continuació, un cercador amb diverses opcions.
* En cas que no conegueu els títols, teniu una classificació de tots els tests per temàtica,
finalitat, matèria i edat en el llistat de tests i programes d’intervenció de la Biblioteca que
podeu consultar a l’enllaç: https://www.copc.cat/seccion/Biblioteca

Exemple : Reserva d’un test recollida presencial

a continuació cal prémer el botó

A partir dels resultats obtinguts haureu d’accedir clicant el títol.

A continuació, inicieu el procés de compra.
Pas 1 de la cistella

Si voleu continuar reservant més documents o comprar fulls de respostes, cliqueu
i repetiu el mateix procés fins ara descrit. Un cop tingueu a la cistella tots els
articles que desitgeu cliqueu
i us durà al Pas 2 de la cistella.

Pas 2 de la cistella
A TENIR EN COMPTE: Marqueu recollir a la seu si voleu recollir presencialment a la Biblioteca.
Només heu de marcar “Enviar a la següent adreça” en el cas que vulgueu rebre els documents
a través de missatger. La pantalla que visualitzareu serà com aquesta:

Quan hàgiu emplenat les dades, tenint en compte el lloc de recollida de la comanda,

Premeu
Pas 3 de la cistella

I per últim

En el cas d’haver escollit préstec amb enviament a domicili o adquirit algun full de respostes
Per finalitzar el pas 3 de la cistella seria el següent:

ATENCIÓ: És important esperar a rebre el correu electrònic de confirmació abans de venir a
recollir per assegurar la disponibilitat

