
Conèixer la Biblioteca del Campus de Mundet 
Curs 2011-2012



Quin objectiu té aquesta sessió?

– Presentar-vos la Biblioteca del Campus de Mundet

http://www.bib.ub.edu/es/bibliotecas/campus-mundet/

– Parlar-vos dels recursos i serveis que ofereix el CRAI de la UB

www.bib.ub.edu
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http://www.bib.ub.edu/es/bibliotecas/campus-mundet/
http://www.bib.ub.edu/


Què veurem en aquesta sessió?
El CRAI de la Universitat de Barcelona.
La Biblioteca del Campus de Mundet.
Accés. Carnet i identificadors.
Recursos d’informació.
Servei de préstec de documents.
Altres serveis.
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On som i quan podeu venir?

Passeig de la Vall d’Hebron, 
171
Edifici de Llevant

Horaris
Laborables de 8.30 a 20.30 h
Caps de setmana i festius
de 10 a 20.30 h

Contacte
Tel. 934 034 750  
A/e: bib_mundet@ub.edu Metro: L3 Mundet

Bus: 10, 27, 60, 73, 76, 85, B19
Ronda de Dalt – Sortida 4
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El CRAI de la Universitat de Barcelona 

Missió
El Centre de Recursos per a l’Aprenentatge i la Investigació (CRAI) 
dóna suport a la docència, l’aprenentatge, la investigació i 
l’extensió universitària, i té la missió de facilitar l’accés i la difusió 
dels recursos d’informació, de col·laborar en els processos de 
creació del coneixement i de contribuir en la consecució dels 
objectius de la Universitat.
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Zones de silenci. 
Zones de treball en grup. 
Equips informàtics i audiovisuals. 
Servei de reprografia. 
Atenció personalitzada les 24 hores del dia i els 7 dies 

de la setmana.
Servei de suport a l’aprenentatge. 
Accés a la bibliografia recomanada. 
Informació bibliogràfica.
Accés als recursos d’informació. 
Accés als documents, etc.

El CRAI (Centre de Recursos per a l'Aprenentatge i la 
Investigació) - Què hi trobaràs?
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La Biblioteca del Campus de Mundet combina els fons de recerca i de 
docència dels ensenyaments de Comunicació Audiovisual, 
Educació Social, Formació del Professorat, Pedagogia, 
Psicologia, Psicopedagogia i Treball Social.

El fons està format per:
• Monografies: 118.300 volums.
• Revistes: 1.684 títols, ubicades a l’hemeroteca i ordenades  
alfabèticament per títol.

• Tesis doctorals, tests i audiovisuals.
• Fons de reserva.
• Col·lecció de l’Aula de Poesia de Barcelona, amb més de 
2.000 títols.
• Col·lecció de literatura infantil i juvenil.
• Llibres de text.

Biblioteca del Campus de Mundet 

7



Punts de lectura: 701.
Planta 1 sala:192; altell: 84; CAL: 19.
Planta 2 sala: 216; altell sala: 96; hemeroteca: 30; altell 

hemeroteca: 52; sala de llibre de text: 12.

Sales de treball: 5 (3 amb capacitat per a 6 persones,1 per a 5 
persones i 1 amb capacitat per a 3 persones). 

Aula d’informàtica: equipada amb 20 ordinadors. 

Fotocopiadores i impressores d’autoservei en xarxa: 4.

Zona Wi-Fi i Eduroam a tota la Biblioteca.

Equipaments
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Distribució d’espais. Planta 1
AccAccééss
Servei dServei d’’informaciinformacióó bibliogrbibliogrààfica fica 
PrPrééstec i mstec i mààquina dquina d’’autoprautoprééstecstec
Aula dAula d’’autoaprenentatge de llengautoaprenentatge de llengüües. CALes. CAL
LavabosLavabos
Sala de fotocopiadores de la BibliotecaSala de fotocopiadores de la Biblioteca
Servei de reprografia del CampusServei de reprografia del Campus

Novetats bibliogrNovetats bibliogrààfiquesfiques
Obres de referObres de referèènciancia
Monografies de psicologia Monografies de psicologia 
AudiovisualsAudiovisuals
TestsTests
Tesis, tesines i memòries Tesis, tesines i memòries 
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Distribució d’espais. Planta 2

Taulell dTaulell d’’informaciinformacióó
Sales de treball en grup  Sales de treball en grup  
Suport a la docSuport a la docèència (PSD) ncia (PSD) 
Aula de formaciAula de formacióó i di d’’ordinadorsordinadors
REDINEDREDINED

Hemeroteca (revistes)Hemeroteca (revistes)
Monografies dMonografies d’’EducaciEducacióó i Treball i Treball 
Social:Social:

TopogrTopogrààfic E/fic E/
TopogrTopogrààfic 0/9fic 0/9

Llibre de text i llibre infantilLlibre de text i llibre infantil
ReservaReserva
Aula de Poesia de BarcelonaAula de Poesia de Barcelona
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Un cop tingueu el carnet UB l’heu de passar a validar per la Biblioteca.

En cas d’incidències amb el carnet consulteu:
carnet Som UB

(Núm. usuari UB. Codi de barres carnet.)

Accés a recursos i serveis
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http://www2.ub.edu/somUB/estudiants/carnet.htm


Servei de préstec
Servei de préstec de documents
http://www.bib.ub.edu/serveis/prestec/

El servei de préstec permet la consulta dels fons bibliogràfics de les 
biblioteques de la UB fora dels recintes per un període de temps 
determinat.

És imprescindible disposar del carnet Som UB o d’un document 
que acrediti el vostre dret a préstec.
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http://www.bib.ub.edu/serveis/prestec/


Servei de préstec
Alumnes de grau, ERASMUS i 1r i 2n cicle tenen dret a endur-se en préstec 

5 documents durant 10 dies. Es pot renovar sempre que no hi hagi cap 
reserva. Les renovacions es poden fer personalment, per telèfon i via web; en 
l’últim cas, tres dies abans de la data de retorn del llibre. 
Els llibres de bibliografia recomanada es presten 7 dies, i els de 

bibliografia recomanada de cap de setmana, 3 dies.
Els alumnes de doble titulació tenen dret a endur-se  en préstec 8 

documents en les mateixes condicions que els alumnes de grau.
Els estudiants de doctorat, màster i postgrau oficial UB, els professors i 

investigadors visitants UB, els professors i investigadors de centres adscrits o 
amb conveni, el personal sanitari de l’Hospital Clínic i l’Hospital de Bellvitge i 
el PAS UB i el PAS Grup UB poden agafar en préstec 10 documents durant 
20 dies.
Els professors, investigadors i becaris de recerca amb tasques docents a la 

UB poden endur-se en préstec 20 documents durant 30 dies.
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Servei de préstec
Demanar un document d’altres biblioteques de la UB en préstec

Es pot demanar al taulell de la biblioteca que el portin 
gratuïtament.
Si el llibre està disponible trigarà 2 o 3 dies a arribar. 

Demanar un document a una biblioteca d’una altra universitat

Es fa mitjançant el servei de préstec interbibliotecari. Per fer 
ús d’aquest servei cal que prèviament us hi hàgiu donat 
d’alta.
Sotmès a tarifes.
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http://www.bib.ub.edu/serveis/tarifes-serveis/


Servei de préstec
Incompliment de les normes

Retard: suspensió del dret al servei de préstec durant un període determinat 
segons la tipologia de préstec.
• Préstec normal: 1 dia de sanció per document i dia de retard.
• Préstec restringit: 4 dies de sanció per document i dia de retard.
• Préstec de bibliografia recomanada: 4 dies de sanció per document 
i dia de retard.

• Préstec de bibliografia recomanada de cap de setmana: 6 dies de sanció
per document i dia de retard.

No-devolució: un cop transcorreguts tres mesos des de la data de retorn, si 
no s’ha tornat el document s’entén que hi ha hagut una no-devolució. 
Comporta la suspensió definitiva de la condició d’usuari d’aquest servei.

Pèrdua del document: cal comprar-lo de nou. En cas de robatori, s’ha de 
presentar la denúncia. 15



Servei de préstec
Renovacions

3 dies abans de la data prevista 
d’entrega rebreu un avís de cortesia
a la vostra adreça electrònica de 
contacte.

Si el servei NO permet fer-ho:
— La data de devolució ja ha vençut.
— Està sol·licitat per un altre usuari.
— És BR de cap de setmana.
— És de Préstec Restringit.

Es poden fer per telèfon, al taulell de 
préstec, o des de El meu compte.

Reserves

Màxim de 8 obres.

Exclosos els documents del tipus de 
préstec BR (bibliografia recomanada).

Avís d’arribada per correu electrònic.
La reserva s’anul·la automàticament al 
tercer dia de l’avís.

Es pot fer des dels taulells de préstec 
o des de El meu compte. Els 
documents de bibliografia recomanada 
només es poden reservar des dels 
taulells de préstec.
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PUC : préstec de llibres entre les biblioteques del Consorci 
de Biblioteques Universitàries de Catalunya (CBUC)

• El PUC és un servei gratuït que permet als usuaris d’una biblioteca 
del CBUC sol·licitar i tenir en préstec documents d’una altra biblioteca 
del CBUC. 
PUC in situ:  presencialment, a la biblioteca on es troben els 
documents.

PUC via web Remotament, a través del Catàleg Col·lectiu de les 
Universitats de Catalunya(CCUC).



Què li cal a un usuari per fer ús del servei? 

Estar donat d’alta a la base de dades d’usuaris del mòdul de 
préstec de la teva institució

NO tenir préstecs vençuts a la teva institució

NO estar bloquejat a la teva institució



Quines són les condicions de préstec del PUC? 

Tipus d’usuari  Núm. 
de 
docs.

Núm. de 
renov. 

Dies 
docs. 
impresos

Dies 
docs. 
àudiov.

1. Estudiants de grau, 1r i 2n cicle
 

4 4 10 5

2. Estudiants de postgrau, 3r cicle, 
màsters i doctorands 

8 4 20 5

3. PDI de les universitats i usuaris de 
la Biblioteca de Catalunya

8 4 20 5

4. PAS de les universitats i 
treballadors de la Biblioteca de 
Catalunya 

8 4 20 5

5. Altres usuaris autoritzats
 

4 4 10 5

 



PUC via web 

Connecta’t al Catàleg Col·lectiu de les Universitats de Catalunya (CCUC): 
http://ccuc.cbuc.cat

Busca si el document està disponible i clica demanar-lo. Identifica’t i tria on 
el vols recollir 

Quan el llibre arribi a la biblioteca escollida, rebràs un avís per correu 
electrònic

El pots retornar a qualsevol biblioteca de la teva institució o de la institució a 
la qual pertany el llibre

http://ccuc.cbuc.cat/


El meu compte
• És un servei que us permet 

consultar el catàleg, veure i 
renovar els vostres préstecs, 
reservar documents prestats i 
consultar el vostre historial de 
lectura. 

• Des de El meu compte també 
podeu crear les vostres llistes de 
registres, i seleccionar i guardar 
les vostres cerques preferides.

• S’hi pot accedir de dues maneres.
Amb l’identificador local: part 
esquerra del correu UB i 
contrasenya. Amb l’identificador 
CRAI: nom i cognom, i codi de 
barres.



Identificadors i contrasenyes
Identificador Contrasenya

Ordinadors i Wi‐Fi
Correu UB.alumnes
Ex: jherg007@eco.ub.edu
Ident: jherg007.alumnes

Contrasenya de mónUB

Campus Virtual,
correu UB i
mónUB

Identificador de mónUB
Codi alfanumèric de 4 dígits Contrasenya de mónUB

El meu compte

Noms i cognoms Codi de barres del carnet 
Som UB

Correu UB.alumnes  Contrasenya del mónUB
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mailto:jherg007@eco.ub.edu


Catàleg. Què és? Com es consulta?

Accés al     
catàleg
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Sobre el catàleg
El catàleg de les biblioteques de la UB:
http://cataleg.ub.edu/

És la principal eina d’accés a tots els documents disponibles a les 
biblioteques (llibres, revistes, recursos electrònics, audiovisuals, etc.) 
i a un important fons antic. 
Disposa de:
• Cerca ràpida: als camps autor, títol, paraula clau, matèria i   
lloc d’impressió.

• Cerca avançada: als camps autor, títol, paraula clau, matèria    
i nota. Ofereix la possibilitat d’usar operadors booleans i de 
limitar per ubicació, idioma, any de publicació i tipus de material.

• Altres cerques: per ISBN/ISSN, topogràfic, col·lecció, etc.
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http://cataleg.ub.edu/


Cerca ràpida
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Cerca avançada
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Informació sobre els exemplars
Hi trobem una descripció del document i una fitxa amb informació diversa, de la 
qual destaquem:

Ubicació. Ens diu en quines de les biblioteques del CRAI és el document.
Topogràfic. Ens permet localitzar el document a la prestatgeria.
Estat. Ens informa de la disponibilitat del document.

CONSULTA EN SALA: document d’ús exclusiu a la biblioteca.
DISPONIBLE: document que es pot prestar. 
VENÇ EL xx-xx-xx: el document està prestat fins a la data esmentada.

27



El ReCercador       

http://recercador.ub.edu

Ofereix un sol punt d’accés a diferents recursos electrònics, com ara 
bases de dades bibliogràfiques, portals de llibres, catàlegs de 
biblioteques, portals de revistes i revistes electròniques.
Permet:
— Cercar amb facilitat informació en diferents recursos electrònics 
a la vegada, amb una única interfície de cerca.
— Localitzar revistes electròniques i accedir als textos complets 
dels articles.
— Localitzar els recursos electrònics subscrits per la Universitat de 
Barcelona, i una selecció de recursos d’accés lliure.
— Cercar bibliografia específica de diferents temàtiques i accedir al 
text complet (si tenim subscrita la publicació).

Recursos d’informació
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Guies temàtiques

D’educació, psicologia i treball social
Són una selecció de recursos d’informació relacionats amb els àmbits 
temàtics de docència i de recerca de la Universitat. Aquestes guies, 
dutes a terme pel personal bibliotecari, us ajuden a:

• Trobar de manera sistemàtica enllaços a dreceres web 
d’arreu del món rellevants per a cada un dels apartats 
temàtics. 

• Accedir a les bases de dades, als llibres i a les revistes 
electròniques especialitzades de què disposa la Biblioteca.

• Trobar documents sobre aquestes matèries al catàleg de la 
UB.

Recursos d’informació
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http://www.bib.ub.edu/recursos-informacio/guies-tematiques/educacio/
http://www.bib.ub.edu/recursos-informacio/guies-tematiques/psicologia/
http://www.bib.ub.edu/recursos-informacio/guies-tematiques/treball-social/


Recursos d’informació
Campus Virtual
http://campusvirtual.ub.edu/
El Campus Virtual és un entorn d’aprenentatge en línia adaptat a les 
necessitats d’aprenentatge presencial, semipresencial i a distància de 
la Universitat de Barcelona i de tot el Grup UB.

La dinàmica del Campus Virtual es desenvolupa en les aules virtuals, en un 
espai propi denominat curs, que us permet, per mitjà de sessions 
autenticades (codi mónUB), l’accés als materials docents publicats pel 
professorat, el treball col·laboratiu amb la resta d’alumnes i el 
professorat, i la comunicació a través de llistes de distribució, fòrums, 
xats, etc.

La bibliografia recomanada per cada professor dins l’espai virtual es 
troba enllaçada amb el catàleg de les biblioteques de la UB, de manera 
que podreu saber ràpidament quina és la disponibilitat d’aquests 
documents a la Biblioteca. 30

http://campusvirtual.ub.edu/


Participa-hi!

Feu-nos arribar qualsevol comentari o dubte a la bústia 
de suggeriments que trobareu a l’entrada de la Biblioteca 
o al servei Pregunteu al Bibliotecari (PaB) del CRAI.

Podeu col·laborar amb el CRAI:
— Suggerint nous recursos o proposant la compra de nous llibres.
— Participant en els blocs temàtics de les biblioteques de la UB.

Servei d’informació i referència virtual atès per 
bibliotecaris especialitzats, pensat per resoldre 
qualsevol qüestió sobre la Biblioteca, el funcionament 
dels seus serveis i la recerca bibliogràfica i documental. 
Podeu utilitzar aquest servei les 24 hores del dia els 7 
dies de la setmana.

31

http://www.bib.ub.edu/serveis/pab/
http://www.bib.ub.edu/gestions/propostes/pab-recurs/
http://www.bib.ub.edu/fileadmin/desiderates/pasdesi.htm
http://www.bib.ub.edu/serveis/crai-20/


Moltes gràcies!

I recordeu que el personal de la Biblioteca 
està a la vostra disposició.
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