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 Manteniu el SILENCI 

 Silencieu els telèfons mòbils 

 No reserveu seients 

 No mengeu ni beveu 

 Feu un ús responsable dels equipaments i les  

instal·lacions 

 No deixeu les portes d’accés obertes 

     Presentació 

El CRAI Biblioteca de Biologia té l’origen en el fons 

de l’antic Seminari de Biologia. S’ubica a l’edifici 

Prevosti de la Facultat de Biologia. 

 

Disposa de 2.455 m
2

 distribuïts en dues plantes, 

2.400 m de prestatgeries, 438 punts de lectura, 

dues aules d’ordinadors, cinc sales de treball en 

grup, una sala multiús i una sala amb el fons de 

reserva. 

 

L’accés és lliure, però molts dels serveis queden 

restringits als membres de la UB.  

 

El fons està centrat en les àrees temàtiques de 

biologia, bioquímica, biotecnologia, biomedicina i 

medi ambient. Està actualitzat i es troba  en dife-

rents suports: llibres i revistes en paper i en versió 

electrònica, material multimèdia, bases de dades, 

tesis doctorals, vídeos, mapes, etc. 

 

L’Herbari docent, en actualització constant, recull 

làmines amb les plantes més comunes de la    

nostra flora. 

 

La sala de reserva acull i conserva els arxius     

personals dels professors Ramon Margalef López i 

Antoni Prevosti Pelegrín, entre d’altres. 

 

El CRAI Biblioteca de Biologia comparteix el seu 

espai amb el Centre de Documentació de Medi 

Ambient (CDMA) de la Generalitat de Catalunya. 

     Normes bàsiques 

     Localització  

     Plànol 

            Diagonal, 643                

           08028 Barcelona              prestecbio@ub.edu                  

 

                

              934 021 567                    8 h - 20 h 

                                                    (de dl. a dv.) 

             

Horaris especials: crai.ub.edu/coneix-el-crai/horaris-especials 

               

  

                    Palau Reial                Pàrquing de bicis                         

  

 

            7, 33, 60, 63, 67                                

            75, 78, 113, H6                 Accés mobilitat 

            L12, L14, L79, L97               reduïda  

 

 

crai.ub.edu/ca/coneix-el-crai/biblioteques/

biblioteca-biologia 

    Adreça, contacte, horaris, transports 

http://maps.google.es/maps?q=barcelona+diagonal+643&hl=ca&ll=41.386485,2.121241&spn=0.011881,0.01929&sll=41.386007,2.118069&sspn=0.001495,0.002411&vpsrc=0&t=m&z=16
mailto:prestecbio@ub.edu
http://crai.ub.edu/coneix-el-crai/horaris-especials
http://crai.ub.edu/ca/coneix-el-crai/biblioteques/biblioteca-biologia
http://crai.ub.edu/ca/coneix-el-crai/biblioteques/biblioteca-biologia
http://maps.google.es/maps?q=barcelona+diagonal+643&hl=ca&sll=40.396764,-3.713379&sspn=12.342864,19.753418&vpsrc=0&hnear=Avinguda+Diagonal,+643,+08028+Barcelona,+Catalunya&t=m&z=16


     Accés a la informació 

    Formació d’usuaris 

La Biblioteca programa periòdicament formació sobre 

els serveis i recursos disponibles. També organitza  

sessions a mida i elabora diversos materials de suport, 

accessibles en línia.  

    Servei d’Atenció als Usuaris (S@U) 

    Reprografia i escàner 

Dues fotocopiadores/impressores (b/n) i dos escàners 

d’autoservei. S’hi poden enviar ordres d’impressió des 

de qualsevol ordinador de la biblioteca. 

    Accés remot 

El SIRE (Servei Intermediari d'accés als Recursos       

Electrònics) permet accedir als recursos d'informació 

electrònics, contractats pel CRAI de la UB, des d'un   

ordinador/client/dispositiu situat fora de la xarxa de la 

UB.  Servei restringit als membres de la UB. 

     Zona Wi-Fi i xarxa Eduroam 

Permet localitzar i accedir a tots els recursos      

electrònics subscrits per la UB (bases de dades,        

revistes, portals de llibres i de revistes). 

L’opció El meu espai permet crear un perfil propi per  

personalitzar el ReCercador. 

     ReCercador+ 

    Catàleg 

Recull i descriu tots els fons disponibles als CRAI Bibli-

oteques (llibres, revistes, recursos electrònics, ma-

terial multimèdia, mapes, etc.). 

 

    El meu compte 

Un cop identificat, l’usuari pot consultar i renovar els 

seus préstecs, desar cerques, crear alertes, reservar  

documents i sales de treball en grup. 

     Préstec de documents 

Servei gratuït que permet als usuaris de les bibliote-

ques de les institucions membres del Consorci de 

Serveis Universitaris de Catalunya (CSUC) sol·licitar i tenir 

en préstec documents d’una altra biblioteca del CSUC. 

A tot el recinte hi ha Wi-Fi, restringit als membres de la 

UB. Els usuaris de les institucions que participen en el   

projecte Eduroam disposen també de connexió sense 

fils a Internet.  Servei virtual d’informació i refe-

rència per resoldre qualsevol qüestió 

sobre la biblioteca i sobre els seus ser-

veis i recursos. Disponible les 24   

hores del dia. 

     Préstec 

 Cal presentar el CarnetUB. 

 Hi ha un període de préstec, segons el tipus d’usuari 

i de document: 

 Gomet verd: bibliografia recomanada (BR),  

     7 dies de préstec. 

 Gomet groc: préstec de cap de setmana. 

  Gomet vermell: exclòs de préstec. 

 Renovacions i reserves: opció El meu compte, o bé 

al taulell o per telèfon. 

     Préstec d’ordinadors portàtils 

Adreçat a membres UB. Servei restringit al recinte del 

CRAI Biblioteca de Biologia. 

     Préstec consorciat (PUC) 

     Altres serveis 

     Préstec de sales i taules de treball en grup 

Disposeu de cinc sales de treball en grup (màxim sis       

persones) i una sala multiús amb cinc taules per a cinc    

persones. Cal reservar-les prèviament des del     

Catàleg, a través d'El meu compte. 

Identificador CRAI 

Accés a El meu compte 

 Nom i cognom 

 Codi de barres del CarnetUB 

 

Identificador UB 

Accés als recursos electrònics des de fora de la UB, 

Campus Virtual i préstec interbibliotecari 

 Codi alfanumèric (al resguard de matrícula) 

 Contrasenya 

 

Identificador local 

Accés a El meu compte, PUC, El meu espai 

(Recercador+), ordinadors, zona Wi-Fi i Eduroam 

 Es construeix afegint .alumnes a la part         

esquerra del correu: 

Correu: jherg007@alumnes.ub.edu 

Ident.: jherg007.alumnes  

 Contrasenya 

 

Eduroam per a membres de la UB de visita a una 

altra institució 

 Es construeix afegint .alumnes@ub.edu a la part 

esquerra del correu  

  Correu: jherg007@ub.edu 

  Ident.: jherg007.alumnes@ub.edu 

 Contrasenya 

     Web del CRAI 

Tots els serveis, recursos i informació relativa al CRAI 

de la UB: 

crai.ub.edu 

     Autenticació als serveis en línia 

http://crai.ub.edu/que-ofereix-el-crai/acces-recursos/acces-recursos-proxy
https://metalib.cbuc.cat/pds?func=load-login&institute=34CBUC-UB&calling_system=primo&lang=cat&url=http://mlplus.hosted.exlibrisgroup.com:80/primo_library/libweb/action/login.do?targetURL=http%3a%2f%2fmlplus.hosted.exlibrisgroup.com%2fprimo_library%2flibwe
http://www.csuc.cat/ca/biblioteques/pica/el-prestec-consorciat
https://cataleg.ub.edu/patroninfo*cat
https://cataleg.ub.edu/patroninfo*cat
http://crai.ub.edu

