
NOM  SER-

VEI 

Si vols ampliar informació sobre com accedir a 

les bases de dades i recursos electrònics, 

apuntar-te als cursos de formació, conèixer 

els horaris de cada biblioteca, utilitzar el ser-

vei de consulta en línia (S@U) i moltes coses 

més, ho trobaràs al web del CRAI:   

crai.ub.edu 

C. Montalegre, 8 

08001 Barcelona 

Tel.  934 034 584 / 934 037 563  

 craifgh@ub.edu  

 

De dilluns a divendres, de 8.30 a 20.30 h.  

Caps de setmana i festius: de 9.30 a 20.30 h.  

Carnet UB 

Sales d’informàtica i treball 

Benvingut!  

 

No t’oblidis del teu carnet, el necessitaràs per 

entrar al CRAI Biblioteca i per utilitzar el servei 

de préstec. 

     

Tens a la teva disposició 4 sales d’informàtica a 

la planta 0 i 12 sales de treball a la planta +1. 

 

 Fotocopiar i imprimir  

Disposes de fotocopiadores/impressores a cada 

planta.  

 

Pots enviar treballs des de qualsevol ordinador. 

Cadascun té un codi que cal cercar a la fotocopia-

dora per seleccionar els documents. 

 

Necessites una targeta que pots adquirir als ex-

penedors de la planta 0 i la planta –1. 

 

 Xarxes socials 

No t’oblidis de seguir-nos 

© CRAI , curs 2016-17 



 

    

Una vegada localitzat el document, t’has 

de fixar en el topogràfic 

    

 Ara ja tens el topogràfic i t’hauràs de diri-

gir a una de les 3 plantes de la Biblioteca. 

A quina planta el trobaràs? 

Has de tenir present com comença el topo-

gràfic. Per exemple, el topogràfic 946.71 Vil es 

troba a la planta +1.  

Aquest quadre indica la distribució del fons: 

 Com puc trobar un document?  
 Com puc agafar documents en préstec? 

Has de cercar al catàleg del CRAI UB: 

crai.ub.edu 

1 

És imprescindible disposar de carnet UB. 

 

Els préstecs es fan al taulell de la planta 0,  

però es poden fer reserves i renovacions en 

línia (El meu compte), per telèfon o perso-

nalment.  

 

A més dels documents de les biblioteques 

del CRAI pots sol·licitar documents d’altres 

universitats catalanes a través del CCUC. 

També pots agafar en préstec:  

 

 Sales de treball 

 Portàtils 

 

 

 

Com puc connectar-me a internet? 
 

 

L’identificador local es crea amb la part es-

querra del teu correu UB, substituint l’@ i el 

que ve a continuació per .alumnes Exemple: 

 

jarc7@alumnes.ub.edu → jarc7.alumnes 

La contrasenya és la mateixa que fas servir 

per accedir al MónUB i al Campus Virtual.           

 

Cal que t’identifiquis amb el teu identifica-

dor local:  

2 

3 

PLANTA +1  

Topogràfics que comencen per 9 

PLANTA 0 

Topogràfics que comencen per 0 fins al 8 

PLANTA –1  

Topogràfics que comencen per Arq, BA, F 

 Geografia 

 Història 

 Cartoteca 

 Ciències Socials 

 Antropologia 

 Enciclopèdies i diccionaris 

 Arqueologia 

 Art 

 Filosofia 

 Hemeroteca 

 Mediateca 

 

 


