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Títol 
activitat

 
Descobrim HeinOnline, el portal jurídic de la URV per a la recerca de 
materials docents

Tipus 
d’activitat

Curs

Impartit 
per

Personal CRAI/ HeinOnline

Hores a 
certificar

3

Places 20
Dates: 
Hora: 
Lloc:  

25 de gener de 2017
De 10 a 13 h
Aula formació 2a Planta del CRAI (Campus Catalunya)

INFORMACIÓ GENERAL

PRESENTACIÓ

En el marc dels cursos formatius organitzats pel Grup d’Innovació Docent de la FCJ

per  al  curs  2015-2016, s’ha detectat  un desconeixement  general  i  notori  de la

plataforma “HeinOnline”, el portal de contingut jurídic per a la recerca de materials

docents que la URV posa en disposició del professorat de la FCJ. La URV realitza

una concessió econòmica per a poder donar accés als seus professors a aquests

materials,  en la  seva major  part  revistes  electròniques  estrangeres que,  d’altra

manera, serien de difícil recerca i consulta.

Per aquest motiu, considerem que és essencial que el professorat de la FCJ sigui

conscient de l’existència d’aquesta base de dades i aprengui a fer-ne un ús correcte

per a poder-ne treure el major rendiment a l’hora d’impartir  la seva docència  i

realitzar la seva recerca.

En aquest sentit, aquest curs té com a objectius principals, d’una banda, fer difusió

de la possibilitat d’accedir a aquesta base de dades del professorat de la URV, ja

que en aquest moment la majoria no saben de què es tracta i,  donat que això

suposa un cost  per  a la  nostra Universitat,  creiem que es tracta  d’una qüestió

fonamental. I, d’altra banda, formar al professorat en l’ús de “HeinOnline” per tal

d’obtenir-ne el major rendiment i benefici.



OBJECTIUS

- Difondre la  possibilitat  del  professorat  URV d’accedir  a  la  base de dades
HeinOnline

- Aprendre a accedir a la base de dades i a cercar els materials en funció de
l’àrea de coneixement

- Conèixer quin tipus de contingut jurídic conté (revistes, jurisprudència, etc)

- Adquirir  mecanismes  que  permetin  una  cerca  eficient  (per  camps  o
avançada)

- Facilitar les estratègies per a guardar i emmagatzemar el material obtingut
per cada professor

CONTINGUTS

Els continguts del curs comprenen els següents apartats:

1. Regles bàsiques per a l’accès i l’ús de HeinOnline

2. Instruccions per a la recerca de materials jurídics: quins són els mecanismes
que  ens  ofereix  la  base  de  dades  per  a  cercar  els  materials  que  volem
obtenir, i quins són els continguts jurídics que hi podem trobar.

3. Eines de què disposa la base de dades per a facilitar la recerca: donada la
rellevància de buscar sempre la major eficiència en l´ús de les bases de
dades.

METODOLOGIA 

Es planteja un curs teòric-pràctic de 3 h de durada

En una primera part de la sessió és pretén formar al professorat en l’accés i ús de
HeinOnline a nivell bàsic.

Enfront de la manca de coneixement de la base de dades per la major part del
professorat, creiem que el millor mètode per a aconseguir els objectius esperats és
que,  a mesura que es donin les instruccions que cal  seguir  per a una correcta
utilització de la base de dades, simultàniament el professorat posi en pràctica allò
que se’ls va explicant en el seu ordinador, de manera que així resulti  molt més
senzill detectar els possibles dubtes o problemes que els poguessin sorgir en un
futur.

Un cop adquirides les nocions bàsiques sobre què podem trobar i com ho hem de
buscar, es donarà un pas endavant i es formarà sobre els mecanismes i estratègies
que el portal jurídic posa a disposició dels seus usuaris per a millorar la recerca i
fer-la més ràpida, senzilla i eficient.



DESTINATARIS 

Professorat i membres de la comunitat universitària


