
Recopilació d’estadístiques i serveis d’estadística             

oficials, tant nacionals com internacionals. Accés:  

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

economia-empresa/fons-estadistic 

    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/  

 

El Catàleg Col·lectiu de les 

Universitats de Catalunya és un 

catàleg amb més de 5 milions de 

títols que dóna accés a més de 12 

milions de documents físics. 
  

Incorpora els fons de les biblioteques membres del CSUC i 

d’altres consorciades.  

Accés: http://ccuc.csuc.cat/ 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
                                                                                                           
                                                                           
                                                                                               

                                                                                                                                                                                      

 

 

 

Zona Wi-Fi amb connexió sense fils a Internet, 

restringida als membres de la UB. Cal 

configurar l’ordinador portàtil i identificar-se 

amb l’identificador local 

    Formació d’usuaris 

     Col·leccions especials 

     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. 

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 

    Accés remot 

Es programen periòdicament sessions de                            

formació sobre els serveis i recursos, i s’ofereixen           

sessions a mida. Accés al material de suport i 

d’autoformació (guies, tutorials...) en línia. Més 

informació: 

  http://crai.ub.edu/formacio 

     Fons general 

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.  

                          Eina de descoberta que permet                                          

......................    realitzar cerques simultàniament a tot 

fons del CRAI independentment de si són recursos en 

paper o en format electrònic. 
 

            L’opció Afegir al cistell permet seleccionar dife- 

            rents referències i enviar-les per correu o 

desar-les en una llista d’El meu compte. Accés:  

https://cercabib.ub.edu 

         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 · Josep Ramon Santolalla 

· Àrea O.E.I. 
 

 

  

  

 

     FONS 

 

              

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

 

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

 

 

https://bibecoemp-novetats-cine.tumblr.com/ 
 

 

  
  

https://www.instagram.com/craieie/ 

 
   

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/ 
 

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 

    Servei d’Atenció als Usuaris 

                       Recull de publicacions, en format digi- 

                       tal 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/ 

     RECURSOS D’INFORMACIÓ 

 

    Zona Wi-Fi 

     Biblioteca 2.0 

     Fons estadístic 

     Cercabib 

    Campus virtual 

    Dipòsit Digital de la UB 

    CCUC 

    El meu compte 

L’enllaç cap a El meu compte apareix al capdamunt 

del Cercabib. Un cop identificat, permet a l’usuari 

consultar els seus préstecs, desar cerques, etc. 
 

Consulteu tots els serveis que ofereix el CRAI a: 

http://crai.ub.edu/ca/que-ofereix-el-crai 
 Trobareu aquests recursos electrònics i d’altres a: 

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

 

Gestor de referències bibliogràfiques integrat 

amb bases de dades comercials, el repositori 

institucional i el Cercabib del CRAI de la UB, 

amb característiques avançades de xarxa social. 

 

    Mendeley 
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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 13.300 monografies, 2.752 

títols d’estadístiques i disposa de 450 punts de lectura.  

Hi trobareu:        

 

·  Fons: Bibliografia Recomanada 

·  Secció de publicacions estadístiques 

·  Àrea de Suport a la Recerca 

·  1 aula d’informàtica amb 21 ordinadors 

·  8 ordinadors de consulta ràpida  

·  3 ordinadors portàtils 

·  Calculadores científiques 

·  CAL : Centre d’Autoaprenentatge de Llengües 

 

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

un fons que supera les 58.000 monografies, i els 2.950 

títols de revistes i disposa de 447 punts de lectura. Hi 

trobareu: 
 

·  Fons especialitzat i col·leccions especials 

·  Hemeroteca 

·  Filmoteca 

·  Biblioteca històrica (més de 3.500 títols) 

·  Sala de memòries d’empreses i entitats  

·  Àrea de Suport a la Docència  

·  Bústia de retorn de llibres 
·  3  sales de treball 

·  1 aula d’informàtica amb 20 ordinadors 

·  1 aula de formació amb 8 ordinadors  

·  7 ordinadors de consulta ràpida 

·  6 ordinadors portàtils 

·  Calculadores científiques 

CRAI BIBLIOTECA D’ECONOMIA I EMPRESA 

 

Recerca                              Grau 

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

934 034 734                        934 021 602 

                       

Horaris  

Dl-Dv: de 8:30 a 20:30 h 

Caps de setmana i festius de 9:30 a 20:30 h (Grau) 

Horaris especials            

                                               

Bus 7, 33, 54, 67, 75. 113, H6, N12, L14, L79, L97  

Metro L3 Palau Reial/Zona Universitària                                                        

Tram T1, T2, T3 (Palau Reial/Zona Universitària) 

 

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

economia-empresa 

 

 

 

 

 

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

economia-empresa 
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     LOCALITZACIÓ 

      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 
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