
De dilluns a divendres de 8.30 a 20.30 h.
Caps de setmana de 9.30 a 20.30 h. 

 
Carrer Montalegre, 8

08001 Barcelona
 934 034 584/ 934 037 563

craifgh@ub.edu
 
 

Ens podeu seguir a les xarxes socials:
@craifgh

Tota la informació sobre serveis i recursos del
CRAI de la UB:

crai.ub.edu

Servei d’Atenció als Usuaris (S@U)

     ©  CRAI UB
    Curs 2022-23

Servei d'informació virtual 24/7 per resoldre
qualsevol consulta sobre els CRAI

biblioteques i els seus serveis i recursos

Donem suport al personal docent, investigador
i als estudiants en diferents àrees, com la

gestió del Campus Virtual UB o la publicació
en repositoris

Al llarg del curs acadèmic, programem cursos
de formació per donar a conèixer els serveis i

recursos que ofereix el CRAI.
Consulta l'oferta al web del CRAI

Suport a la recerca i la docència 

Formació  

Serveis i recursos amb autenticació

Més informació 

Horari i contacte

 Ajudeu-nos a millorar

La informació ha estat útil? 
Podeu respondre una petita enquesta que

ens ajudarà a millorar: 
tinyurl.com/enquestaCRAI

Existeix un identificador (identificador local)
que serveix per accedir a tots els serveis i

recursos que demanen autenticació: Campus,
MónUB, ordinadors, wifi, Cercabib, etc.

 
Què és l'Identificador local?

La primera part del correu UB + .alumnes
ex: jproves6.alumnes

 
La contrasenya és la mateixa que es fa servir

al MónUB i al Campus virtual 
 
 
 

CRAI BIBLIOTECA
DE

FILOSOFIA, GEOGRAFIA I
HISTÒRIA

https://www.instagram.com/craifgh
https://twitter.com/craifgh
https://crai.ub.edu/ca
https://crai.ub.edu/ca/que-ofereix-el-crai/sau
https://crai.ub.edu/ca/que-ofereix-el-crai/sau
http://tinyurl.com/enquestaCRAI


Identificador local
Primera part del correu UB + .alumnes i

contrasenya*
ex: jproves6.alumnes

Amb l'eina Cercabib podeu trobar
documents, en format paper i digital.

cercabib.ub.edu

PLANTA + 1

PLANTA  0

PLANTA - 1

 Préstec de documents UB i renovacions

Per realitzar el préstec cal presentar el carnet
UB o el DNI.

La renovació dels documents en préstec es
pot fer des de l'opció El meu compte del
Cercabib, als taulells,  per telèfon, o per

correu electrònic

 Préstec consorciat PUC

Préstec gratuït entre biblioteques del
Consorci de Serveis Universitaris de

Catalunya (CSUC). Es pot sol·licitar via
presencial o des del Cercabib

 Préstec interbibliotecari
Recordeu identificar-vos per accedir a totes

 les opcions. Ho podeu fer amb: 

Geografia i Història
Topogràfics que comencen per 9

Cartoteca 

Arqueologia, Art, Filosofia
Topogràfics que comencen per Arq, BA, F

Hemeroteca i Mediateca

Ciències Socials i Antropologia   
Topogràfics que comencen del 0 al 8

Zona còmic

Equipament

14 sales de treball 
3 aules d'ordinadors

12 ordinadors portàtils
Bústia de retorn de llibres 

Carregadors, auriculars, faristols 

Imprescindible accedir amb el carnet

Com trobar un document? 

WIFI 
Disposeu de dues possibilitats de

connectivitat sense fils: 
Wifi UB: 

Identificador local i contrasenya* 
(primera part del correu UB + .alumnes)

ex: jproves6.alumnes
 

Eduroam (recomanada):
Identificador local + @ub.edu i contrasenya* 

ex: jproves6.alumnes@ub.edu
 

*La contrasenya és la mateixa que es fa servir al
MónUB i al Campus virtual 

El préstec interbibliotecari (PI) permet
sol·licitar documents que no es troben al

CRAI UB ni al CSUC

Quan són en paper, us indicarà on trobar-los
físicament a la Biblioteca:

Els torns de la Biblioteca llegeixen el codi de
barres del teu carnet (app o físic) per poder

accedir-hi

*La contrasenya és la mateixa que es fa
servir al MónUB i al Campus virtual 

https://cercabib.ub.edu/discovery/search?vid=34CSUC_UB:VU1
https://crai.ub.edu/es/que-ofrece-el-crai/acceso-recursos/acceso-recursos-wifi-eduroam
https://crai.ub.edu/es/que-ofrece-el-crai/acceso-recursos/acceso-recursos-eduroam

