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 ·  Mantenir el SILENCI 

 ·  Silenciar els telèfons mòbils 

 ·  No reservar seients 

    ·  No menjar ni beure 

    ·  Respectar els equipaments i les instal·lacions 

    ·  Fer un ús responsable dels ordinadors i els espais 

    ·  No deixar les portes d’accés obertes 

 ·  Fons general i de referència 

 ·  Material multimèdia i Herbaris 

 ·  Zona de lectura S1 

          ·  Direcció 

          ·  Àrea de Suport a la Docència i la Recerca 

          ·  Préstec i Informació bibliogràfica 

          ·  Aula d’ordinadors S1 

          ·  Secció d’ordinadors de consulta ràpida 

          ·  Fotocopiadora/impressora S1 

     PRESENTACIÓ 

El CRAI Biblioteca de Biologia té els seus orígens en el 

fons bibliogràfic de l’antic Seminari de Biologia (1982). 

Està ubicat a l’Edifici Prevosti de la Facultat de Biologia, 

on acull i comparteix el seu espai amb el Centre de Do-

cumentació de Medi Ambient (CDMA) de la Generalitat 

de Catalunya. 

L’accés és lliure. Molts dels serveis, però,                                                   

queden restringits als membres de la UB.  

El CRAI Biblioteca de Biologia ocupa 2.455 m
2

 

distribuïts en dues plantes, té 2.400 m de pres-

tatgeries de  lliure accés, 362 punts de lectura, 

dues aules d’ordinadors, cinc sales de treball en grup, 

una aula de lupes i microscopis i una sala de reserva. 

    Accés 

     DISTRIBUCIÓ 

    Planta S2 

 ·  Hemeroteca, Cartoteca, Fons AEC 

 ·  Sala de reserva i Fons especials 

 ·  Aula de lupes i microscopis 

          ·  Zona de lectura S2 

          ·  Aula d’ordinadors S2 

          ·  Sales de treball 

          ·  Fotocopiadora/impressora S2 

          ·  CDMA: Centre de Documentació de Medi     

Ambient de la Generalitat de Catalunya 

     NORMES BÀSIQUES 

    Planta S1 

     LOCALITZACIÓ 

     Plànol 

            Diagonal 643                 

            08028 BARCELONA              prestecbio@ub.edu                  

 

                

               93 402 15 67                       8h - 20h 

                                                          (Dill. a Div.) 

             

Horaris especials: www.bib.ub.edu/index.php?id=8               

  

                

                   Palau Reial                     Parking bicis                         

  

 

 

           7, 33, 60, 63, 67                         Accés             

           74,75,78,101,113                mobilitat reduïda  

           L12, L14, L79, L97    

 

 

 

www.bib.ub.edu/biblioteques/biologia/            

    Adreça, contacte, horaris, transports 

http://www.bib.ub.edu/biblioteques/biologia/fons-i-equipaments/
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://www.bib.ub.edu/index.php?id=8
http://www.bib.ub.edu/biblioteques/biologia/


El fons és de lliure accés i està centrat en les 

àrees temàtiques de Biologia, Bioquímica,    

Biotecnologia, Biomedicina i Medi Ambient. 

Està actualitzat i en diferents suports: obres bàsiques i    

especialitzades, llibres i revistes en paper i en versió 

electrònica, material multimèdia,  bases de dades, tesis 

doctorals, vídeos, mapes i herbaris. 

     Fons general 

     FONS 

     Fons especials 

Reculls de documentació científica de destacats 

catedràtics de la Facultat de Biologia: 

Ramon Margalef López Antoni Prevosti Pelegrín 

Josep Pons Rosell Arturo Caballero López 

Enric Gadea Buisán Jacint Nadal Puigdefàbregas 

    SERVEIS 

    Préstec 

  · Cal presentar el CarnetUB 

  · 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:  

     www.bib.ub.edu/serveis/prestec/  

Els membres UB poden sol·licitar aquest servei.                

Els portàtils permeten accedir a Internet a   

través de la xarxa Wi-Fi de la UB. Aquest préstec 

queda restringit al recinte de la Biblioteca. 

Els usuaris de les institucions membres del  

Consorci de Biblioteques Universitàries de    

Catalunya (CBUC) poden sol·licitar i tenir en 

préstec documents d’una altra biblioteca del 

CBUC.  

www.bib.ub.edu/serveis/prestec/prestec-institucions/  

    Préstec PUC 

    Préstec de portàtils 

    Préstec interbibliotecari 

Permet als membres UB i usuaris externs 

sol·licitar qualsevol document (original o còpia)  

que no  figuri en  els nostres fons bibliogràfics. 

Servei tarifat. 

Més informació:  

www.bib.ub.edu/serveis/prestec-interbibliotecari/ 

    Formació d’usuaris 

La Biblioteca programa periòdicament      

sessions de formació sobre els serveis i recursos, 

i organitza sessions a mida. També ofereix    

material de suport (guies, tutorials,...) en línia. 

Més informació: 

               www.bib.ub.edu/serveis/formacio-usuaris/ 

Servei virtual d’informació i referència, atès 

per bibliotecaris especialitzats. Pensat per 

resoldre qualsevol qüestió  sobre la 

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:  

www.bib.ub.edu/gestions/consultes/pab/ 

    Pregunteu al bibliotecari 

    Reprografia i escàner 

Dues fotocopiadores / impressores (b/n) i un  

escàner d’autoservei. S’hi poden enviar ordres 

d’impressió des de qualsevol ordinador de la 

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. 

Cal configurar el navegador per accedir al nostre servi-

dor proxy. Més informació: 

www.bib.ub.edu/serveis/acces-fora-ub/ 

 

Zona Wi-Fi, restringida als membres UB. 

 

Els usuaris de les institucions que participen en el 

projecte Eduroam disposen també de connexió sense fils a 

Internet. Poden, per tant, consultar els recursos de la 

seva institució i els de la UB. 

 

www.bib.ub.edu/serveis/zona-wi-fi-i-xarxa-eduroam/ 

     Zona Wi-Fi i Xarxa Eduroam 

     Sales de treball en grup 

El CRAI Biblioteca de Biologia disposa de cinc sales 

de treball i un aula multiús amb quatre taules de 

treball en grup. Instruccions d’ús i reserva a: 
 

www.bib.ub.edu/serveis/espais-aprenentatge/sales/ 

Permet localitzar i accedir a tots els 

recursos electrònics subscrits per la 

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

i fer cerques simultànies en diversos recursos. 

 

         L’opció El meu espai, permet crear un perfil   

propi per tal de personalitzar el ReCercador

(grups de recursos, desar cerques fetes, establir                           

alertes, previsualització de resultats,...) 

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

     RECURSOS D’INFORMACIÓ 

     ReCercador 

Selecció de recursos d’informació, propis i externs, 

accessibles en línia , classificats per categories 

temàtiques. Accés: 

www.bib.ub.edu/recursos-informacio/guies-tematiques/ 

    Guies temàtiques 

    Dipòsit Digital de la UB 

Recull de publicacions , en     

format digital i accés obert, deriva-

des de l’activitat docent, investiga-

dora i institucional del professorat i d’altres membres 

de la UB. 

     Campus virtual 

Espai virtual de suport a la docèn-

cia presencial o semipresencial ac-

cessible des del web del CRAI i 

els espais personals (MónUB, PDI, PAS, Alumni). 

Accés: http://campusvirtual.ub.edu/ 

    Catàlegs UB i CCUC 

El catàleg UB recull i descriu tots els fons 

disponibles a les nostres biblioteques 

(llibres, revistes, recursos electrò-

nics, material multimèdia, mapes,...). Hi 

trobareu un accés a la pàgina principal 

del CRAI, que permet també la cerca 

al Catàleg Col·lectiu de les Universi-

tats de Catalunya. 

    El meu compte 

L’enllaç cap a https://cataleg.ub.edu/

patroninfo*cat  apareix al capdamunt del catàleg. 

Un cop identificat, l’usuari pot: consultar i reno-

var els seus préstecs, desar cerques, crear alertes, fer 

reserves de documents i aules de treball... 

http://www.bib.ub.edu/recursos-informacio/colleccions/personals-especials/caballero/
http://www.bib.ub.edu/recursos-informacio/colleccions/personals-especials/margalef/
http://www.bib.ub.edu/recursos-informacio/colleccions/personals-especials/prevosti/
http://www.bib.ub.edu/recursos-informacio/colleccions/personals-especials/pons/
http://www.bib.ub.edu/recursos-informacio/colleccions/personals-especials/caballero/
http://www.bib.ub.edu/recursos-informacio/colleccions/personals-especials/gadea/
http://www.bib.ub.edu/recursos-informacio/colleccions/personals-especials/nadal/
http://www.ub.edu/carnet/ca/alumnat.html
https://cataleg.ub.edu/patroninfo*cat
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https://metalib.cbuc.cat/pds?func=load-login&calling_system=metalib&institute=UB&selfreg=Y&url=http://metalib.cbuc.cat:80/V/8ST4M311QH1QK6E7MN8SEATMX9EXU81DMHSJ2H5STFRYSQ1UKK-46245?func=eshelf-2
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