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Horari i contacte 
 

 
De dilluns a divendres de les 8.30 a les 
20.30 h  
 
infobbell@ub.edu 
 
 
934 024 599  

Web i xarxes socials  

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

@BibBellvitge     
 
Craibellvitge  
 
cbellvitge 
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http://mlplus.hosted.exlibrisgroup.com.sire.ub.edu/primo_library/libweb/action/search.do?vid=34CBUC_UB_V1
http://mlplus.hosted.exlibrisgroup.com.sire.ub.edu/primo_library/libweb/action/search.do?vid=34CBUC_UB_V1
crai.ub.edu/ca/coneix-el-crai/biblioteques/biblioteca-campus-bellvitge
crai.ub.edu/ca/coneix-el-crai/biblioteques/biblioteca-campus-bellvitge
https://twitter.com/BibBellvitge
https://www.pinterest.es/cbellvitge/
https://www.instagram.com/craibellvitge/


Fons especialitzat en els ensenyaments que s’impar-
teixen al Campus Bellvitge:  

Podologia, Odontologia, Infermeria, Medicina,  

i Ciències Biomèdiques. 

Accediu a tots els recursos del CRAI a través del   
Cercabib: llibres i revistes en paper i en línia, bases 
de dades i dipòsits digitals, fons audiovisual… 
 

cercabib.ub.edu 

Accés 

La consulta del fons és de d’accés lliure. 

Per accedir a altres serveis com ara el préstec de do-
cuments, cal presentar el carnet UB o un altre       
document acreditatiu reglamentari. 

Accés amb les credencials que facilita la Universitat 
de Barcelona a la comunitat UB. 

wifi.ub.edu 

Accés amb les credencials d’eduroam (comunitat UB 
o visitants d’altres institucions de recerca acreditats 
per la seva institució). 

eduroam 

Cursos de formació en l’ús d’eines com el gestor 
bibliogràfic Mendeley i sobre recursos d’informa-
ció, com ara les bases de dades (PubMed, CINAHL) 
o el Cercabib, entre d’altres. 

crai.ub.edu/formacio 

Préstec 

Préstec de documents UB 

Préstec consorciat (PUC) 

Préstec gratuït entre biblioteques del Consoci 
de Serveis Universitaris de Catalunya (CSUC). 

 

Préstec interbibliotecari 

Obtenció de qualsevol document que no estigui 
disponible mitjançant els préstecs anteriors 
(servei subjecte a tarifes). 

 

Préstec d’equipaments 

Portàtils, auriculars, models anatòmics, faris-
tols, calculadores, ratolins, sales de treball indi-
viduals i en grup. 

Bústia de retorn de llibres 

Màquina d’autopréstec 

Aula d’ordinadors 

7 sales de treball en grup 

5 sales de treball individuals 

1 sala de treball per al professorat 

1 sala CRAI OFF 

Espai de lectura informal «Calma en blau» 

Suport al personal docent i investigació en dife-
rents àrees, com ara la gestió del Campus Virtual o 
la publicació en repositoris digitals. 

Fons 

Wifi 

Cercabib 

Equipaments 

Més informació 

Formació 

Suport a la docència 

cercabib.ub.edu
https://crai.ub.edu/ca/que-ofereix-el-crai/acces-recursos/acces-recursos-wifi-eduroam
https://crai.ub.edu/que-ofereix-el-crai/acces-recursos/acces-recursos-eduroam
crai.ub.edu/formacio
crai.ub.edu

