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Nous recursos electrònics en obert o ampliació 
d’existents 

(darrera actualització: 3 d’abril de 2020) 
 
 
JoVE 
 
És un recurs de videotutorials. De les opcions disponibles: Video Journal i Science Education han 
activat la segona, Science Education, tot i que a la primera també hi ha diversos vídeos en accés 
obert. 
 
Podeu veure les col·leccions actives en aquest enllaç: https://www.jove.com/access clicant en els 
diferents temes podeu veure els videos que inclouen. 
 
També hi podeu accedir des de la pàgina principal del recurs: https://www.jove.com/ , menú 
superior opció Science Education. 
 
Podeu accedir des de casa conectant l’accés per VPN 
 
Ingebook 
 
El proveïdor de llibres electrònics Ingebook ens ha donat accés lliure a tota la seva plataforma 
durant un mes. 
 
Alguns el coneixereu perquè en tenim alguns títols de bibliografia bàsica subscrits per Biblioteca. 
L’accés a la plataforma és des d’aquest enllaç: http://www.ingebook.com 
Veureu que us reconeix com IQS i si aneu a “Catálogo” tindreu l’opció de “Leer libro” a tots els 
títols. 
 
L’accés és per reconeixement d’ip, per tant, l’accés fora del campus cal que sigui prèvia 
activació del VPN. 
 
Els llibres són per consulta online no descàrrega. 
 
Editorial Panamericana 
 
Principalment és una editorial especialitzada en l’àrea mèdica però pel grau de farmàcia pot ser útil. 

https://www.jove.com/access
https://www.jove.com/
http://www.ingebook.com/
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No en tenim subscripció. Per accedir cal registre individual especificant que sou docents d’una 
determinada àrea i assignatura: https://www.medicapanamericana.com/es/eureka-
covid19?nssid=17701152&utm_source=emailingesp&utm_medium=email&utm_campaign=accion-especial 
 
e-Libro 
Hem gestionat per la URL l’accés a e-Libro. És una plataforma d’e-books, la majoria en 
castellà, i d’editorials espanyoles o llatino-americanes. Us adjunto un excel amb el llistat de títols 
que ens han fet arribar per temàtiques. 
L’enllaç per accedir: http://0-elibro.net.biblio.url.edu/es/lc/ramonllull/inicio/ 
Hi ha 2 opcions per accedir: 

- Sistema d’autenticació URL on cal indicar usuari i contrasenya de xarxa IQS (emprant el 
domini @iqs.url.edu ) 

- O amb VPN conectada, l’accés és directe 
 
Teniu opció de llegir el llibre en línia o descarregar-lo. La descàrrega, però, té una sèrie de 
condicionants: primer t’has de registrar a la plataforma, després descàrregar un aplicatiu per la 
lectura i finalment et presten el llibre durant 7 dies, i si el vols més dies l’hauràs de tornar a 
descarregar. 
 
 
GALE 
L’editorial GALE també ha posat en obert part del seu contingut: 
https://www.galepages.com/geb_trial/Academico 
 
No és la totalitat de la plataforma, però l’accés és lliure, i inclou també alguns vídeos. 
 
JSTOR 
Aquesta editorial també posa en obert part del seu contingut: 
https://about.jstor.org/oa-and-free/ 
 
L’accés és lliure, no necessita VPN ni usuari. 
 
Consumer Health: main edition 
 
EBSCO ens proporciona accés de manera indefinida a aquesta base de dades especialitzada en 
temes de salut que dona suport a les necessitats d’informació dels pacients i fomenta una una 
informació global sobre els temes relacionats amb la salut. Inclou el contingut de més de 500 
revistes, més de 500 e-books i obres de referència, i prop de 500 imatges mèdiques i diagrames. 
 
L’accés és per reconeixement d’ip, per tant, l’accés fora del campus cal que sigui prèvia 
activació del VPN. 
 

https://www.medicapanamericana.com/es/eureka-covid19?nssid=17701152&utm_source=emailingesp&utm_medium=email&utm_campaign=accion-especial
https://www.medicapanamericana.com/es/eureka-covid19?nssid=17701152&utm_source=emailingesp&utm_medium=email&utm_campaign=accion-especial
http://0-elibro.net.biblio.url.edu/es/lc/ramonllull/inicio/
https://www.galepages.com/geb_trial/Academico
https://about.jstor.org/oa-and-free/
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Podeu accedir des d’aquí o bé des de la pàgina web de Biblioteca: 
https://biblioteca.iqs.edu/ca/recursos-electronics/bases-de-dades 
 
 
 
Sales & Marketing Source 
 
EBSCO ens proporciona accés de manera indefinida a aquesta base de dades que proporciona 
suport als professionals de vendes i del màrqueting. Inlcou articles d’una gran varietat d’indústries i 
proporciona informació sobre les millors pràctiques de la disciplina.  
 
 L’accés és per reconeixement d’ip, per tant, l’accés fora del campus cal que sigui prèvia 
activació del VPN. 
 
Podeu accedir des d’aquí o bé des de la pàgina web de Biblioteca: 
https://biblioteca.iqs.edu/ca/recursos-electronics/bases-de-dades 
 
 
Harvard Business Publishing Collection 
 
EBSCO ens proporciona accés, per tota la URL, a la col·lecció de llibres de Harvard. Són 651 títols 
a text complet que podeu consultar aquí. 
 
Teniu dues modalitats d’accés: 
 

- accés per reconeixement d’ip, per tant, l’accés fora del campus cal que sigui prèvia 
activació del VPN. 

- Accés prèvia identificació com a estudiants URL sinó teniu actiu el VPN 
 
 
 

http://web.a.ebscohost.com/ehost/search/basic?vid=0&sid=afd6b589-c3c9-4e5c-8e5a-62dc4f1c2af3%40sessionmgr4007
https://biblioteca.iqs.edu/ca/recursos-electronics/bases-de-dades
http://web.a.ebscohost.com/ehost/search/basic?vid=0&sid=d2f7f700-88c2-417e-bd05-8a9c55d9cef4%40sdc-v-sessmgr02
https://biblioteca.iqs.edu/ca/recursos-electronics/bases-de-dades
http://0-search.ebscohost.com.biblio.url.edu/login.aspx?authtype=uid&custid=ns130442&groupid=trial&profile=ehost&defaultdb=e076tww&user=f8m.98.p&password=HulMM;12

