 Formació d’usuaris

 Dipòsits digitals

http://crai.ub.edu/que-ofereix-el-crai/formacio-usuaris

Us oferim sessions formatives sobre l’ús dels recursos i
serveis del CRAI.

 Beques de col·laboració
La UB convoca anualment beques de col·laboració amb
la Biblioteca dirigides a estudiants de qualsevol dels
ensenyaments de grau, de primer i segon cicle, màster
o doctorat. Consulteu l’oferta al Món UB.

 Servei d’Atenció als Usuaris, S@U

Dipòsits que recullen la producció
científica de la UB i dipòsits cooperatius:
http://crai.ub.edu/ca/recursos-dinformacio/repositoris-digitals

Bipadi, dipòsit patrimonial digital
de la UB:
http://crai.ub.edu/ca/recursos-dinformacio/patrimoni-bibliografic

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

És un servei d’informació virtual disponible durant les
24 hores dels set dies de la setmana. A través del S@U
ens podeu fer arribar consultes, queixes, suggeriments i
agraïments.

Recursos d’informació
 Catàleg

 Xarxes socials:
Horari:
De dilluns a divendres, de 8 a 20h
Horaris especials:
http://crai.ub.edu/ca/coneix-el-crai/horaris-especials

http://cataleg.ub.edu/

El nostre catàleg és l’eina principal d’accés a tots els
documents, independentment del seu format o antiguitat. A través de El meu compte podeu gestionar els vostres préstecs, fer renovacions i reserves.
També, teniu accés a altres catàlegs com el Catàleg
Col·lectiu de les Universitats de Catalunya (CCUC).

 Guies temàtiques
Són una selecció de recursos d’informació relacionats
amb els àmbits temàtics de docència i recerca de la UB.
Les trobareu a la pestanya Fons i col·leccions de pàgina
web de la biblioteca.

 Accés als recursos electrònics: SIRE
http://crai.ub.edu/que-ofereix-el-crai/acces-recursos/acces-recursosproxy

El SIRE (Servei Intermediari d’Accés als Recursos Electrònics) permet al PDI, PAS i alumnat de la UB accedir als
recursos d’informació electrònics subscrits pel CRAI. Cal
identificar-se amb l’identificador UB.

 Codis i contrasenyes per autenticar-se en els serveis i recursos en línia

http://crai.ub.edu/que-ofereix-el-crai/acces-recursos/acces-recursosautenticacio

 ReCercador+

Av. Diagonal, 645
08028 Barcelona
Tel. 934 021 321 / Fax 934 021 323
Metro: Línia 3 (Palau Reial)
Bus: 7, 33, 75, 67, H6
Tram: T1, T2, T3
http://crai.ub.edu/ca/coneix-elcrai/biblioteques/biblioteca-fisica-quimica

http://recercador.ub.edu

És el cercador específic de recursos electrònics del CRAI
de la UB. Permet fer cerques simultànies en diverses
bases de dades des d’una interfície de cerca única.
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Presentació

Serveis

El CRAI Biblioteca de Física i Química forma part, juntament amb la resta de biblioteques de la Universitat de
Barcelona, del Centre de Recursos per a l’Aprenentatge i
la Investigació (CRAI) i té com a objectiu cobrir les necessitats derivades de l’activitat docent i investigadora
dels membres de la Universitat.
Dóna suport als ensenyaments de Física, Química, Enginyeria de Materials, Enginyeria Electrònica, Enginyeria
Química i Meteorologia i Climatologia.

Fons

Planta Baixa

http://crai.ub.edu/que-ofereix-el-crai/prestec/prestec-prestecUB

Hi trobareu l’Hemeroteca
amb les revistes, les obres
d’informació i referència
especialitzades, el material
audiovisual, una mostra del
Fons Històric i les exposicions.

Integrat per 51.000 monografies, 4.000 títols de revistes electròniques, 185 títols de revistes en paper,
3.928 tesis i treballs finals de carrera, 432 vídeos i DVD
i 512 CD, a més de bases de dades especialitzades, el
Fons històric i les col·leccions digitals.
La consulta del fons és d’accés lliure.

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

El PUC és un servei gratuït que permet tenir en préstec
documents d’una altra biblioteca del Consorci de Serveis Universitaris de Catalunya (CSUC). Es pot fer in situ
o via web.

 Préstec Interbibliotecari
http://crai.ub.edu/ca/que-ofereix-el-crai/prestec/prestec-pi

Subministra documents de centres externs a la UB i que
no estan disponibles a través del PUC. Servei subjecte a
tarifes.

Planta Primera

 Préstec de portàtils i de sales de treball

Per localitzar els llibres anoteuvos la signatura que apareix al
catàleg (ex. 14MANUALS 53
TIP) on les dues xifres del principi són el codi de la biblioteca
(14 és Física i Química), MANUALS és la secció i 53 TIP la classificació

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

Posem a disposició dels membres de la UB ordinadors
portàtils per treballar dintre de la biblioteca.
Disposeu també, d’una sala de treball en grup per a
estudiants i d’una altra reservada al professorat.

 Reproducció de documents

Equipament:

 6 ordinadors de consulta
 1 fotocopiadora/impressora
d’autoservei
 Xarxa Wi-Fi i Eduroam

Podeu gaudir d’aquest servei amb el carnet de la UB. Les
condicions i la durada del préstec varien segons els tipus de préstec i d’usuaris. Podeu sol·licitar i retornar els
documents d’altres CRAI Biblioteques de la UB en qualsevol dels taulells de préstec dels CRAI Biblioteques.
També podeu reservar qualsevol document, tant si està
disponible com si el té en préstec un altre usuari. Les
renovacions les podeu fer al taulell, per telèfon o a través de l’opció El meu compte de la pantalla de consulta
del catàleg.

 Préstec consorciat o PUC

El fons es troba distribuït en
dues plantes :

Equipament:

 Préstec

Disposem
de
dues
màquines
fotocopiadores/impressores d’autoservei connectades als ordinadors de la biblioteca i de dos escàners.

 10 ordinadors de consulta
 4 ordinadors portàtils
 1 fotocopiadora/impressora d’autoservei
 2 escàners d’autoservei
 1 aula d’informàtica amb 20 ordinadors
 1 sala d’audiovisuals amb televisor, reproductor

 Zona Wi-Fi i Eduroam

de vídeo i de DVD
 2 sales de treball per a l’alumnat
 1 sala de treball d’ús exclusiu del professorat,
investigadors i estudiants de doctorat.
 Xarxa Wi-Fi i Eduroam

El personal de la biblioteca us ajudarà a resoldre els
dubtes sobre el funcionament i l’ús dels diferents serveis i recursos d’informació. Des del CRAI es dóna suport a la docència i a la recerca, assessorament en drets
d’autor, propietat intel·lectual, accés obert, gestió i utilització del Campus virtual, com citar i gestionar la bibliografia, etc.

http://crai.ub.edu/que-ofereix-el-crai/acces-recursos/acces-recursoswifi-eduroam

Oferim connexió sense fil als membres de la UB i Eduroam als usuaris d’altres institucions que formin part d’aquesta xarxa.

 Informació i atenció/Campus virtual

