Catàlegs

Podeu consultar el catàleg del CRAI de la UB i d’altres
universitats i institucions:
http://cataleg.ub.edu/*cat
Adaptat per a dispositius mòbils.
Préstec
http://crai.ub.edu/ca/pmf-generals/prestec

CRAI Biblioteca de Matemàtiques i
Informàtica
http://crai.ub.edu/ca/coneix-el-crai/biblioteques/bibliotecamatematiques

► Gaudiu d’aquest servei amb el carnet UB.

► Estudiants de grau, Erasmus, i de doble ensenyament : 10 obres durant 20 dies.
► Podeu demanar llibres d’altres biblioteques de la
UB, i els podeu retornar a qualsevol biblioteca de
la Universitat.
► Renovacions: al taulell de préstec, per telèfon (934
021 662), o via web
► Reserves de documents prestats, al taulell de préstec o via web

Gran Via de les Corts Catalanes, 585
08007 Barcelona

Telèfon: 934 021 662
Horari: de 8 a 20 h., de dilluns a divendres

https://cataleg.ub.edu/patroninfo*cat
► PUC: és un servei de préstec gratuït entre els
membres del Consorci de Biblioteques Universitàries de Catalunya (CSUC).
► Préstec de portàtils amb sistemes operatius
GNU/Linux (Kubuntu) i Windows.

► Préstec interbibliotecari: subministra documents de
centres externs a la UB. Servei subjecte a tarifes.
Més informació a:
http://crai.ub.edu/ca/pmf-generals/prestec-interbib
Beques de col·laboració
La UB convoca anualment beques de col·laboració
amb el CRAI de la UB. Més informació a:
http://www.ub.edu/monub/beques/
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Informació bibliogràfica i formació d’usuaris
─ Elaboració de treballs acadèmics
Assessorament i suport a l'alumnat en la cerca i selecció d'informació, i en l'elaboració de treballs acadèmics: http://crai.ub.edu/que-ofereix-el-crai/elaboraciotreballs-academics

─ Formació d’usuaris

9

Sessions per aprendre a fer servir catàlegs, guies temàtiques, bases de dades, etc. Més informació a:
https://cvformacio2.ub.edu/course/category.php?id=201

També disposeu de tutorials i guies de fonts d’informació especialitzades en matemàtiques a: https://
cvformacio2.ub.edu/course/category.php?id=206

Campus Virtual
El Campus Virtual és la plataforma d’ús docent de la
UB. L’alumne/a s’ha d’identificar mitjançant el nom d’usuari i la contrasenya UB. http://campusvirtual2.ub.edu/
Blog i Twitter

1. Accés a la Biblioteca

8 i 11. Hemeroteca

Canals de comunicació i participació directa entre l'usuari i el CRAI Biblioteca de Matemàtiques per tal de
potenciar-ne la seva part més lúdica i atractiva.

2. Ordinadors de consulta de catàlegs

9. Ordinadors de consulta

3. Taulell d’informació i préstec

10. Últimes revistes arribades

http://blocmat.ub.edu/

4. Despatxos

13. Obres de referència especialitzades i tesis

https://twitter.com/BibmatUB

5. Dipòsit

12 i 14. Sales de monografies

S@U

6. Sala Fotocopiadora / Impressora / Escàner

15. Noves adquisicions

És un servei d’informació virtual per resoldre qualsevol
consulta sobre els CRAI Biblioteques i sobre els seus
serveis i recursos. Disponible 24 hores 7 dies a la setmana: http://crai.ub.edu/que-ofereix-el-crai/sau

7. WC

Zona WI-FI
Al CRAI Biblioteca de Matemàtiques us podeu connectar sense fils amb el vostre portàtil o dispositiu mòbil.
Més informació a: http://wifi.ub.edu/

Fotocòpies, impressions i digitalitzacions
Màquina en règim d’autoservei. Tots 7 ordinadors hi estan connectats.

