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Zona Wi-Fi amb connexió sense fils a Internet, 

restringida als membres de la UB 

El CRAI Biblioteca d’Economia i Empresa combina      

el fons de recerca i la bibliografia recomanada 

d’ensenyaments relacionats amb Economia, Esta- 

dística, ADE, Sociologia, Empresa Internacional, 

Màrqueting, Gestió Pública, Gestió Cultural, Creació i 

Gestió d’Empreses, Ciències Actuarials i Financeres, i 

Recerca en Empresa, Comptabilitat i Fiscalitat.  

     FONS 

 
     Fons general 

        Selecció de recursos d’informació, propis i externs, 

       accessibles en línia, classificats per categories 

       temàtiques. Accés: http://crai.ub.edu/ca/coneix-el-

crai/biblioteques/biblioteca-economia-empresa 

      Permet localitzar i accedir a tots els 

      recursos electrònics subscrits per la 

UB (bases de dades, revistes electròniques, portals de llibres i 

revistes), i fer cerques simultànies en diversos recursos. 
 

        L’opció El meu espai permet crear un perfil propi 

        i així configurar el ReCercador
+

 al seu gust. 

        Accés: http://recercador.ub.edu/ 

    Formació d’usuaris 

Es programen periòdicament sessions de                            

formació sobre els serveis i recursos, i s’ofereixen           

sessions a mida. Accés al material de suport 

(guies, tutorials...) en línia. Més informació: 

  http://crai.ub.edu/ca/que-ofereix-el-crai/formacio-usuaris 

     Col·leccions especials 

         Reculls de documentació sobre una temàtica 

de     o de destacats catedràtics de la Facultat. 
 

· Casa d’Amèrica de Barcelona · Renfe 

· Foment del Treball · Manuel Sacristán 

· Ernest Lluch · Santolalla 

· Àrea O.E.I. 
 

 

  

  

 

     SERVEIS 

 
    Préstec 

  ·  Cal presentar el carnet UB 

  ·  El període de préstec varia segons el tipus d’usuari  

      i de document 

  ·  Renovacions i reserves: opció El meu compte, 

     o bé al taulell, o per telèfon 

  ·  Més informació: Reglament de préstec 

El CRAI Biblioteca ofereix préstec d’ordinadors 

portàtils als usuaris perquè puguin accedir a la 

informació a través de la xarxa sense fils (Wi-Fi) 

de la Universitat. 

              

 
http://blogcrai.ub.edu/ 

 

 

http://twitter.com/#!/bibecoemp 

 

 

https://es.pinterest.com/bibecoemp/ 
 

 
   

Els usuaris de les institucions membres del 

Consorci de Serveis Universitaris de Catalunya 

(CSUC) poden sol·licitar i tenir en préstec 

documents d’una altra biblioteca del CSUC. 

    Préstec PUC 

    Préstec de portàtils 

    Préstec interbibliotecari 

Permet als membres UB i usuaris externs 

sol·licitar qualsevol document (original o còpia)  

que no  figuri als nostres fons bibliogràfics. 

Servei tarifat. Més informació:  

http://crai.ub.edu/ca/que-ofereix-el-crai/prestec/prestec-pi 

Servei virtual d’informació i referència atès 

per bibliotecaris especialitzats. Pensat per 

resoldre qualsevol qüestió  sobre el 

CRAI  Biblioteca,  el  funcionament  

dels serveis i la cerca bibliogràfica. Disponible les 24 hores 

del dia, tots els dies de la setmana (feiners i festius). Més 

informació: http://crai.ub.edu/ca/que-ofereix-el-crai/sau/ 
 

    Reprografia 

    Servei d’Atenció als Usuaris 

Quatre fotocopiadores / impressores (b/n) en 

règim d’autoservei. S’hi poden enviar ordres 

d’impressió des de qualsevol ordinador del 

CRAI Biblioteca. El servei de copisteria de la 

Facultat ofereix també impressions en color. 

    Accés remot 

Accés, des de qualsevol ordinador extern, als 

recursos d’informació electrònics subscrits per 

la UB. Servei restringit als membres de la UB. 

S’accedeix a través del SIRE (proxy). Més informació: 

http://crai.ub.edu/ca/que-ofereix-el-crai/acces-recursos/acces-

recursos-proxy 

     Biblioteca 2.0 

     RECURSOS D’INFORMACIÓ 

 
     ReCercador

+

 

     Campus virtual 

    Espai virtual de suport a la             

o    docència presencial o semipresencial 

accessible des del web del CRAI i els espais 

personals (MónUB, PDI, PAS, Alumni). 

Accés: https://campusvirtual2.ub.edu/  

 

    Guies temàtiques 

    Dipòsit Digital de la UB 

                               Recull de publicacions, en format 

                               digital i accés obert, derivades de                          

l’activitat docent, investigadora i institucional del 

professorat i d’altres membres de la UB. 

Accés: http://diposit.ub.edu/ 

    Catàlegs UB i CCUC 

El catàleg UB recull i descriu tots 

els fons disponibles a les 

nostres biblioteques (llibres, 

revistes, recursos electrònics, 

material multimèdia, mapes...).  

Hi trobareu un accés a la pàgina principal del CRAI que 

permet també la cerca al Catàleg Col·lectiu de les 

Universitats de Catalunya (CCUC). 

    El meu compte 

L’enllaç cap a El meu compte apareix al capdamunt 

del catàleg. Un cop identificats, podreu consultar 

els vostres préstecs, desar cerques, etc. 
 

Consulteu tots els serveis que ofereix el CRAI a: 

http://crai.ub.edu/ca/que-ofereix-el-crai 

    Zona Wi-Fi 

 Trobareu aquests recursos electrònics i d’altres a: 

  http://crai.ub.edu/ca/recursos-d-informacio 

 

http://crai.ub.edu/ca/coneix-el-crai/biblioteques/biblioteca-economia-empresa
http://crai.ub.edu/ca/coneix-el-crai/biblioteques/biblioteca-economia-empresa
http://mlplus.hosted.exlibrisgroup.com/primo_library/libweb/action/basket.do?fn=display&fromUserArea=true&vid=34CBUC_UB_V1&fromPreferences=false
http://recercador.ub.edu/
http://crai.ub.edu/ca/que-ofereix-el-crai/formacio-usuaris
http://crai.ub.edu/ca/que-ofereix-el-crai/formacio-usuaris
http://crai.ub.edu/ca/recursos-d-informacio/patrimoni-bibliografic/col.leccions-tematiques/ct_casa-america
http://cataleg.ub.edu/search*cat/X?SEARCH=%28donaci%C3%B3%20%29+and+%28Renfe%29&searchscope=1&SORT=D&b=b21
http://cataleg.ub.edu/search*cat/X?SEARCH=N:%28foment%20del%20treball%29&searchscope=1&SORT=D&b=b21
http://crai.ub.edu/ca/recursos-d-informacio/patrimoni-bibliografic/fons-personals/m-sacristan
http://crai.ub.edu/ca/recursos-d-informacio/patrimoni-bibliografic/biblioteques-personals/bp-lluch
http://crai.ub.edu/ca/recursos-d-informacio/patrimoni-bibliografic/biblioteques-personals/bp-santolalla
http://crai.ub.edu/recursos-d-informacio/patrimoni-bibliografic/colleccions-tematiques/ct-oei
https://cataleg.ub.edu/patroninfo*cat
http://crai.ub.edu/sites/default/files/reglaments/reglamentprestecnou.pdf
http://crai.ub.edu/ca/que-ofereix-el-crai/prestec/prestec-equipaments
http://blogcrai.ub.edu/
http://twitter.com/#!/bibecoemp
https://es.pinterest.com/bibecoemp/
http://crai.ub.edu/ca/que-ofereix-el-crai/prestec/prestec-pi
http://crai.ub.edu/ca/que-ofereix-el-crai/prestec/prestec-pi
http://crai.ub.edu/ca/que-ofereix-el-crai/sau/
http://crai.ub.edu/ca/que-ofereix-el-crai/acces-recursos/acces-recursos-proxy
http://crai.ub.edu/ca/que-ofereix-el-crai/acces-recursos/acces-recursos-proxy
http://crai.ub.edu/ca/que-ofereix-el-crai/acces-recursos/acces-recursos-proxy
https://campusvirtual2.ub.edu/
https://campusvirtual2.ub.edu/
http://diposit.ub.edu/
http://diposit.ub.edu/
http://cataleg.ub.edu/*cat
http://mlplus.hosted.exlibrisgroup.com/primo_library/libweb/action/basket.do?fn=display&fromUserArea=true&vid=34CBUC_UB_V1&fromPreferences=false
http://crai.ub.edu/ca/coneix-el-crai/biblioteques/biblioteca-economia-empresa
https://cataleg.ub.edu/patroninfo*cat
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http://crai.ub.edu/ca/que-ofereix-el-crai/prestec/prestec-puc
http://crai.ub.edu/ca/que-ofereix-el-crai/prestec/
http://crai.ub.edu/ca/recursos-d-informacio/patrimoni-bibliografic/biblioteques-personals
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       L’accés és lliure, però la majoria de serveis queden  

       restringits als membres de la UB. 

 

 

 

 

 

    Accés 

 

Ofereix 1.970 m² per a l’aprenentatge i la recerca. Té 

un fons que supera les 9.100 monografies, 2.490 títols 

d’estadístiques i disposa de 450 punts de lectura.  

Hi trobareu:        

 

·  Fons: Bibliografia Recomanada 

·  Secció de publicacions estadístiques 

·  1 aula d’ordinadors 

·  8 ordinadors de consulta ràpida  

·  4 ordinadors portàtils 

·  2 fotocopiadores/impressores  

·  1 escàner 

·  CAL : Centre d’Autoaprenentatge de Llengües 

 

CRAI BIBLIOTECA D’ECONOMIA I EMPRESA 

 

Recerca                              Grau 

Av. Diagonal, 690                 C. John M. Keynes, 1-11 

08034 BARCELONA               08034 BARCELONA         

 
                                                                                                  

                                 934 034 734                         934 021 602 

                       

                             8.30 – 20.30 h                      8.30 – 20.30 h 

                  (dl. a dv.)                            (dl. a dv.)            

                

                                              Caps de setmana i festius 

                                                           9.30 – 20.30 h 

                      Horaris especials                                      

                                                  en períodes d’exàmens                                            

             7, 33, 54, 60, 67          

             75,113, H6, N12                

             L14, L79, L97 

                                                       

                                 Palau Reial                      

 

 

http://crai.ub.edu/ca/coneix-el-crai/biblioteques/biblioteca-

economia-empresa 
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     LOCALITZACIÓ 

 

Ofereix 1.932 m² per a l’aprenentatge i la recerca. Té 

un fons que supera les 44.700 monografies, i els 2.290 

títols de revistes i disposa de 370 punts de lectura. 

Hi trobareu: 

 

·  Fons especialitzat i col· leccions especials 

·  Hemeroteca 

·  Biblioteca històrica 

·  Direcció 

·  Àrea de Suport a la Docència i la Recerca 

·  Bústia de retorn de llibres 
·  3  sales de treball 

·  2 aules d’ordinadors  

·  7 ordinadors de consulta ràpida 

·  4 ordinadors portàtils 

·  2 fotocopiadores/impressores  

·  1 escàner 

     Plànol 

     PRESENTACIÓ 

 
El 2008 es crea la Facultat d’Economia i Empresa, fusió 

de l’antiga Facultat de Ciències Econòmiques i 

Empresarials i de l’antiga Escola Universitària d’Estudis 

Empresarials. Així el CRAI Biblioteca d’Economia i 

Empresa es constitueix a partir d’aquesta fusió i 

disposa de 2 ubicacions: 

 

· Recerca. Inicià la seva activitat el 1967. 

· Grau. Inicià la seva activitat el 1994. 

 
 

 

    Adreça, contacte, horaris, transports 

    Grau 

    Recerca 

    Espais i equipaments 

 

http://www.ub.edu/sl/ca/fl/cal/economia.htm
http://crai.ub.edu/ca/coneix-el-crai/biblioteques/biblioteca-economia-empresa
http://crai.ub.edu/ca/coneix-el-crai/biblioteques/biblioteca-economia-empresa

