
Identificador UB 

Accés als recursos electrònics, Campus Virtual i préstec interbi-
bliotecari, correu UB i MónUB. 

• Codi alfanumèric (al resguard de matrícula) 

• Contrasenya 

 

Identificador local 

Accés al Campus Virtual, accés als recursos electrònics, còpies 
digitals, ordinadors, préstec, préstec interbibliotecari, PUC, 
MónUB, El meu compte i Wifi UB. 

• Es construeix afegint .alumnes a la part esquerra del correu: 

 Correu: jmartf006@alumnes.ub.edu 

 Identificador local: jmartf006.alumnes 

• Contrasenya 

 

Eduroam per a membres de la UB de visita a una altra institu-
ció 

• Es construeix afegint alumnes@ub.edu a la part esquerra 
del correu: 

 Correu: jmartf006@alumnes.ub.edu 

 Identificador: jmartf006.alumnes@ub.edu 

• Contrasenya 
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El CRAI Biblioteca de Matemàtiques i Informàtica forma part, 
juntament amb la resta de biblioteques de la Universitat de Bar-
celona, del Centre de Recursos per a l’Aprenentatge i la Investiga-
ció (CRAI) i té com a objectiu cobrir les necessitats derivades de 
l’activitat docent i investigadora de l’alumnat, professorat i inves-
tigadors de la Facultat de Matemàtiques i Informàtica. 

La Biblioteca, situada a la segona planta de Facultat, està distribu-
ïda en quatre sales: 

• Dues de monografies: llibres i obres de referència 

• Una sala hemeroteca 

• I una sala dedicada al treball en grup. 

Préstec interbibliotecari   

Té com a objectiu localitzar i obtenir documents que no es trobin 
al CRAI de la UB i que tampoc no estiguin disponibles a través del 
PUC, per exemple, per obtenir còpia d’articles de qualsevol de les 
revistes que es troben al CSUC. És un servei tarifat. 

Préstec de portàtils   

Teniu a la vostra disposició ordinadors per treballar dins de la Bi-
blioteca. El préstec és de quatre hores i es pot renovar.   

Préstec de portàtils d’aula 

L’objectiu d’aquest servei és donar suport en el préstec d’ordina-
dors portàtils d’aula a l’alumnat de la Facultat de Matemàtiques i 
Informàtica. Els portàtils poden sortir fora de la Biblioteca per fer-
los servir exclusivament a l’aula sempre que se’n detecti una ne-
cessitat justificada i durant el temps que duri la classe. 

Sales de treball en grup   

La Biblioteca disposa de tres sales per treballar en grup, una amb 
capacitat màxima de vuit persones i les altres dues amb una capa-
citat màxima de quatre. Totes estan equipades amb pissarres i 
pantalles de televisió. Es poden reservar des de l’espai El meu 
compte.   

Zona Wifi i xarxa Eduroam   

El servei de Wifi i la xarxa Eduroam ofereixen connexió a Internet a 
tots els membres de la UB. Els usuaris d’altres institucions que 
formin part de la xarxa Eduroam també disposen d’aquesta conne-
xió segura. 

Formació d’usuaris   

S’organitzen sessions formatives sobre l’ús dels recursos i serveis 
que ofereix el CRAI. També es poden impartir sessions específi-
ques en el marc d’algunes assignatures.   

Campus Virtual  

Des del CRAI et donem suport en la gestió i utilització del Campus 
Virtual UB. A més, t’oferim formació a mida sobre les funcionali-
tats de la plataforma docent en sessions/tallers de com a màxim 
quatre hores, certificades per l’IDP/ICE.  

Com citar i gestionar la bibliografia   

Oferim informació i exemples sobre com citar documents en una 
bibliografia. Mendeley és un gestor de referències bibliogràfiques 
amb característiques avançades de xarxa social, integrat amb les 
bases de dades comercials, el repositori institucional i el catàleg 
del CRAI de la UB.   

Informació i atenció   

El personal de la Biblioteca us ajudarà a resoldre els dubtes sobre 
el funcionament i l’ús dels diferents serveis i recursos d’informa-
ció. 

 Sol·licitud d’informació bibliogràfica 

 Suport a la docència i l’aprenentatge 

 Suport a la recerca 

 Assessorament en drets d’autor, propietat intel·lectual i 
accés obert 

 Serveis per a persones amb necessitats específiques 

Servei d’Atenció als Usuaris (S@U) 

https://crai.ub.edu/que-ofereix-el-crai/sau 

El S@U és un servei d’informació virtual 
per resoldre qualsevol consulta sobre els 
CRAI biblioteques i sobre els seus recursos 
i serveis. També ens podeu fer arribar queixes, suggeriments i 
agraïments.  

http://crai.ub.edu/ca/que-ofereix-el-crai 

Préstec   

El préstec de documents facilita la consulta dels fons bibliogràfics 
del CRAI fora dels seus recintes per un període de temps determi-
nat. És imprescindible disposar del carnet de la UB o d’un document 
que acrediti el dret a préstec. Les condicions i la durada del préstec 
varien segons el tipus de préstec i d’usuaris. Les etiquetes (teixells) 
dels llibres indiquen: 

• Teixell blanc: préstec de 21 dies o més, segons el tipus d’usuari. 

• Teixell blanc amb gomet verd: bibliografia recomanada, préstec 
de 10 dies. 

• Teixell EXCLÒS DE PRÉSTEC: només de consulta a sala.  

Es poden sol·licitar i retornar els documents a qualsevol CRAI biblio-
teca.   

El meu compte és un espai personal des del qual es poden renovar 
els documents en préstec i fer reserves. 

Préstec consorciat (PUC)   

El PUC és un servei de préstec gratuït que permet als usuaris 
sol·licitar i tenir en préstec documents d’una altra biblioteca del 
Consorci de Serveis Universitaris de Catalunya (CSUC).  

  SERVEIS

http://crai.ub.edu/ca/recursos-d-informacio 

 Cercabib 

 

 

 

Permet cercar des d’un únic punt, i de manera simultània, tots els 
recursos d'informació del CRAI al marge del suport, la tipologia o la 
ubicació del recurs: bases de dades, llibres i revistes electròniques i 
repositoris digitals de la UB.   

Com accedir als recursos electrònics de la UB 

https://crai.ub.edu/ca/que-ofereix-el-crai/acces-recursos/acces-
recursos-proxy 

El SIRE (Servei Intermediari d’accés als Recursos Electrònics) i Lean 
Library Access són els serveis adreçats al PDI, alumnat i PAS de la 
UB que permet accedir als recursos d’informació electrònics subs-
crits pel CRAI.  

  RECURSOS D’INFORMACIÓ
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