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Feixa Llarga, s/n (Pavelló de Govern) 
08907 L'Hospitalet de Llobregat   
  

De dl. a dv, de 8.30 a 20.30 h 

  
 
Préstec: 934 024 599 / 934 024 211 
Fax: 934 024 211 
Cap del CRAI Biblioteca: 934 024 284 
 
infobbell@ub.edu 

  

 

 

 

 

Consulteu el web: crai.ub.edu/ca/coneix-el-
crai/biblioteques/biblioteca-campus-bellvitge 

 

El nostre Catàleg localitza tots els recursos del 
CRAI de la Universitat de Barcelona. 
 
 
Al Catàleg Col·lectiu de les Universitats de Catalunya 
(CCUC) també teniu accés a altres universitats i 
centres d’investigació de Catalunya. 
 

   RECURSOS D’INFORMACIÓ 

   Catàlegs                                                   

   ReCercador +             

És el cercador específic de recursos electrònics del CRAI de la UB: 
revistes i llibres electrònics, articles de revistes i bases de dades. 
Proporciona l’accés al text complet si està disponible. 
 

Actualment podeu accedir a més de 5.800 
revistes a text complet i més de 60 bases 
de dades relacionades amb les ciències de 
la salut. 

   Dipòsits digitals            
 
La Biblioteca Patrimonial Digital de la Uni-
versitat de Barcelona (BiPaDi) 
Portal que conté les còpies digitalitzades 
del fons patrimonial, bibliogràfic i docu-
mental de la Universitat de Barcelona. 
 
 
Dipòsit Digital de la UB 
Recull les publicacions derivades de l’activi-
tat docent, investigadora i institucional del 
professorat i altres membres de la comuni-
tat universitària. 
 
 
Revistes Científiques de la UB (RCUB ) 
És el portal de revistes científiques editades 
a la Universitat de Barcelona.  
 
 
A més, la Universitat de Barcelona participa en diversos dipòsits 

institucionals cooperatius com ara RACO, TDX, MDX, RECERCAT o 
el PRC. 
 

 
  
L1 estació Hospital Bellvitge 
 
 

   
 46, 65, L10, L70, L72, L80, L81, L86, L87, L94, LH1, LH2  
 
 

  
 R1, R2 estació Bellvitge 

 Seguiu-nos: 

Descarregueu-vos la guia! 

Consulteu tots els serveis que ofereix el CRAI a: crai.ub.edu 

crai.ub.edu/ca/coneix-el-crai/biblioteques/biblioteca-campus-bellvitge
crai.ub.edu/ca/coneix-el-crai/biblioteques/biblioteca-campus-bellvitge
http://ccuc.cbuc.cat/
http://cataleg.ub.edu/
http://mlplus.hosted.exlibrisgroup.com.sire.ub.edu/primo_library/libweb/action/search.do?vid=34CBUC_UB_V1
http://crai.ub.edu/ca/recursos-d-informacio/repositoris-digitals
http://www.raco.cat/index.php/raco
http://www.tdx.cat/
http://www.mdx.cat/
http://www.recercat.cat/
http://portalrecerca.csuc.cat/?locale=es
http://diposit.ub.edu/dspace/
http://revistes.ub.edu/
https://bipadi.ub.edu/
http://cataleg.ub.edu/


 

El fons està integrat per més de 31.000 monografies i 800 títols de 
revistes en paper. 
 

La biblioteca s’organitza en 2 plantes i 3 zones d’estudi: 

 
Planta 0: Obres de referència i idio-

mes, fons d’odontologia (D), d’infer-
meria (I), i de podologia (P), i les 
monografies fins al topogràfic 614.  
 

Planta 1: Fons de medicina a partir 
del topogràfic 615, l’hemeroteca i els 

darrers números de revista en paper.  

 

El CRAI Biblioteca del Campus Bellvitge es va crear l’any 1994 amb 
el fons provinent de les biblioteques de la Facultat d’Odontologia, 
de l’Escola Universitària d’Infermeria i de l’Hospital de Bellvitge, 
mitjançant el conveni signat entre l’Institut Català de la Salut i la 
Universitat de Barcelona l’any 1993. 
 

Dóna suport als ensenyaments d’Infermeria, Medicina, Odontolo-
gia, Podologia, i Ciències Biomèdiques i a l’especialitat d’Inferme-
ria de Salut Mental. 

 

 Préstec de documents 
 

 Aquest servei us facilita la consulta de gran part del nostre 
fons bibliogràfic. A més, podeu sol·licitar i retornar documents 
d’altres CRAI Biblioteques.   

 Per gestionar els vostres préstecs, disposeu d’una màquina 
d’autopréstec  i una bústia de retorn. 

 

Préstec consorciat (PUC) 
 

Préstec de llibres entre les biblioteques del Con-
sorci de Serveis Universitaris de Catalunya (CSUC). 
 

Préstec interbibliotecari 
 

Servei que us permet localitzar i obtenir l’original o la còpia de 
qualsevol tipus de document que no es trobi als CRAI Bibliote-
ques de la Universitat de Barcelona ni al CSUC. Aquest servei 
està subjecte a tarifes.  
 

Préstec d’ordinadors portàtils 
 

Podeu disposar durant 4 hores d’un ordinador portàtil per utilit-
zar-lo dintre del CRAI Biblioteca. 
 

Reserva i préstec de sales de treball 
 

Les sales de treball en grup (màx. 5 persones) estan ubicades a la 
planta baixa i les sales d’ús individual al primer pis.  
 
 

   SERVEIS 

Préstec, reserves i renovacions 

Des d’El meu compte podeu consultar el Catàleg, veure i renovar els 
vostres préstecs; reservar documents —sempre que no sigui biblio-
grafia recomanada—, sales de treball i consultar el vostre historial. 

Consulteu el Catàleg del CRAI a: cataleg.ub.edu Consulteu el fons electrònic del CRAI a: recercador.ub.edu 

   SOBRE NOSALTRES 

Fons bibliogràfic 

Equipaments 

Us oferim: 

 422 punts de lectura  

 28 ordinadors a sala  

 11 ordinadors portàtils  

 Wi-Fi (wifi.ub.edu i Eduroam) 

 1 sala de treball reservada a       
professors o investigadors 

 4 sales d’ús individual i 7 de 
grup amb ordinadors i escàners 

 1 aula d’informàtica 

 2 fotocopiadores impressores  

 1 bústia per al retorn de llibres 

 1 màquina d’autopréstec 

Consulteu tots els serveis que ofereix el CRAI a: crai.ub.edu 

Al CRAI Biblioteca us agraïm que: 

 Silencieu els vostres dispositius electrònics i mòbils. 

 No mengeu ni begueu (a excepció d’aigua). 

 Feu un ús responsable de l’equipament i les instal·lacions. 

 No us connecteu a la Wi-Fi ni feu ús dels ordinadors amb 
finalitats no acadèmiques. 

 Respecteu les zones de silenci per a l’estudi individual. 

 Tracteu el fons bibliogràfic amb cura. 

TREBALL   EN 
GRUP 

ZONA DE SILENCI 

TREBALL INDI-
VIDUAL 

Reproducció de documents 

Disposem de dues màquines fotocopiadores impressores d’autoser-
vei connectades als ordinadors del CRAI Biblioteca. A les sales de 
treball també trobareu escàners per digitalitzar documents. 

Què cal fer per accedir als serveis? 

 Dirigir-vos al taulell de préstec de la biblioteca 

 Acrediteu-vos com a residents de l’Hospital Universitari de Bellvitge 

Accés als documents electrònics 

Per accedir als recursos als quals la Universitat de Barcelona està 
subscrita, adreceu-vos al taulell de la biblioteca i sol·liciteu el codi 
d’usuari i la contrasenya. 

Teniu disponibles 3 ordinadors d’ús preferent per al personal de 
l’Hospital Universitari de Bellvitge. 

http://crai.ub.edu/ca/que-ofereix-el-crai/prestec/prestec-prestecUB/
http://crai.ub.edu/ca/que-ofereix-el-crai/prestec/prestec-puc/
http://crai.ub.edu/ca/que-ofereix-el-crai/prestec/prestec-puc/
http://crai.ub.edu/ca/que-ofereix-el-crai/prestec/prestec-pi
http://cataleg.ub.edu/search~S1*cat?/Xsales+de+treball&searchscope=1&SORT=D/Xsales+de+treball&searchscope=1&SORT=D&extended=0&SUBKEY=sales+de+treball/1%2C40%2C40%2CB/frameset&FF=Xsales+de+treball&searchscope=1&SORT=D&1%2C1%2C
http://crai.ub.edu/ca/que-ofereix-el-crai/prestec
http://crai.ub.edu/ca/coneix-el-crai/biblioteques/biblioteca-campus-bellvitge
http://crai.ub.edu/ca/coneix-el-crai/biblioteques/biblioteca-campus-bellvitge

