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De dilluns a divendres, de 8.30 a 20.30 h 

Caps de setmana i dies festius, de 9.30 a 20.30 h  

 

crai.ub.edu/ca/coneix-el-crai/horaris 

 

Passeig de la Vall d’Hebron, 171. Edifici de Llevant.  

Barcelona 

Transports: 

L3 (estació Mundet) 

 

27, 60, 76, B19, H4 

Ronda de Dalt: sortida 4 

Telèfon: 934 021 035    

WhatsApp: 648 971 585 

Adreça electrònica: bib_mundet@ub.edu 

Des de l'Oficina de Difusió del Coneixement del CRAI, 

s'ofereix als membres de la Universitat de Barcelona un 

servei d'assessorament i d'informació sobre tot allò referit 

a la difusió del coneixement científic que s'hi genera, i 

sobre la utilització de materials aliens, posant un èmfasi 

especial en les alternatives de divulgació lliure. També 

s'ofereix informació i iniciatives sobre l'accés obert.  

  

crai.ub.edu/que-ofereix-el-crai/drets-d-autor-i-propietat-

intellectual-i-acces-obert 

 

 

Si sou PDI o PAS de la Universitat i voleu obtenir el vostre 

certificat digital, cal que reserveu dia i hora a través de 

l'aplicació Cita prèvia. Una vegada efectuada la reserva, 

podeu adreçar-vos al CRAI Biblioteca seleccionat, on gesti-

onarem l'obtenció del vostre certificat. 

 

crai.ub.edu/ca/que-ofereix-el-crai/certificacio-digital  
 

Portal web que ofereix un recull d’eines TIC (Tecnologies 

de la Informació i la Comunicació) i TAC (Tecnologies de 

l’Aprenentatge i el Coneixement). 

 

docenciacrai.ub.edu/ 

 

Poseu-vos en contacte amb nosaltres o feu-nos arribar 

qualsevol consulta sobre la Biblioteca a través de les nos-

tres xarxes socials. Subscriviu-vos per estar al dia de les 

nostres activitats.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Blog TACTIC 

Drets d’autor 

Certificació digital 

PROFESSORAT, 

INVESTIGADORS 

I DOCTORANDS  

La Biblioteca a les xarxes socials 

HORARI D’OBERTURA 

LOCALITZACIÓ I CONTACTE 

http://crai.ub.edu/ca/coneix-el-crai/horaris
http://crai.ub.edu/que-ofereix-el-crai/drets-d-autor-i-propietat-intellectual-i-acces-obert
http://crai.ub.edu/que-ofereix-el-crai/drets-d-autor-i-propietat-intellectual-i-acces-obert
https://auten.ub.edu/auten.pl?url=aHR0cDovL3d3dzIuZ2lnYS51Yi5lZHUvYWNhZC9jaXByL2luZGV4X2NlcnRpLnBocA==
https://crai.ub.edu/ca/que-ofereix-el-crai/certificacio-digital
http://docenciacrai.ub.edu/
http://bit.ly/2sO5WCQ
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https://twitter.com/craimundet
https://www.youtube.com/channel/UCAvm8Yv97vnECk1WJYLglOg
https://www.instagram.com/craimundet/


 

El CRAI Biblioteca del Campus de Mundet té una superfí-

cie total de 3.865 m
2

, dividits en dues plantes amb els 

altells corresponents. 

  

Posem a la vostra disposició tot un seguit de recursos i 

serveis per a facilitar l’activitat investigadora i docent. 

 

El CRAI Biblioteca del Campus de Mundet combina els 

fons d’investigació i els fons especialitzats dels estudis 

d’Educació Social, Formació del Professorat, Pedagogia, 

Psicologia, Psicopedagogia i Treball Social. Els fons es-

tan formats per monografies, revistes en paper, recur-

sos electrònics i material audiovisual.  

 

També hi ha col·leccions especials: Biblioteca de l’Escola 

Normal de la Generalitat (1931-1939), col·lecció de 

tests, col·lecció de llibres de text, fons de literatura in-

fantil i juvenil i fons bibliogràfic de l’Editorial Mateu. 

Cercabib és l'eina de descoberta del CRAI de la Universi-

tat de Barcelona. Amb ella podeu realitzar cerques de 

manera simultània a diferents fons del CRAI al marge 

del suport, tipologia o ubicació del recurs. 

 

 

 

 

crai.ub.edu/sire 

El Servei Intermediari d’accés als Recursos Electrònics 

(SIRE) us permet accedir als recursos electrònics d’infor-

mació contractats pel CRAI de la UB des d’un ordina-

dor/dispositiu situat dins o fora de la xarxa de la UB. 

Per entrar-hi, heu de disposar de l’identificador UB i de 

la contrasenya amb què accediu a la intranet de la UB. 

És la plataforma d’ús docent que conté la bibliografia re-

comanada, textos de consulta, exercicis en línia i altres 

materials de les assignatures. L’alumne s’ha d’identificar 

amb el nom d’usuari i la contrasenya UB.  

campusvirtual.ub.edu 

Us permet gestionar les vostres referències bibliogràfi-

ques, incorporar els articles en PDF i també extreure llis-

tes de bibliografia en diferents estils de citació.  

crai.ub.edu/que-ofereix-el-crai/citacions-

bibliografiques/mendeley 

 

Podeu disposar de 40 documents durant 60 dies. La dura-

da del préstec de la bibliografia recomanada és de 10 

dies. A la pantalla de consulta del Cercabib, trobareu l’op-

ció “El meu compte”, amb què podeu gestionar els vostres 

préstecs, fer renovacions i reserves. 

crai.ub.edu/ca/que-ofereix-el-crai/prestec/prestec-

prestecUB 

Podeu obtenir de manera gratuïta una còpia digitalitzada 

d'articles de revistes disponibles al CRAI de la UB, però 

que no es troben al CRAI Biblioteca de la vostra facultat i 

que no són accessibles en format electrònic. 

crai.ub.edu/ca/que-ofereix-el-crai/reproduccio-

impressio/reproduccio-fotocopies#fg 

El CRAI de la UB disposa d’equipaments que podeu agafar 

en préstec:  

 Portàtils 

 Sales de treball per a grups 

crai.ub.edu/que-ofereix-el-crai/prestec/prestec-

equipaments/ 

El PUC permet tenir gratuïtament en préstec documents 

d’una altra biblioteca del Consorci de Serveis Universitaris 

de Catalunya (CSUC). Es pot fer in situ o via web. 

crai.ub.edu/que-ofereix-el-crai/prestec/prestec-puc/ 

Té com a objectiu localitzar i obtenir documents que no 

es trobin al CRAI de la UB ni disponibles en préstec a 

través del PUC, per exemple per a obtenir un article de 

les revistes localitzades al CSUC. És un servei tarifat. 

crai.ub.edu/ca/que-ofereix-el-crai/prestec/prestec-pi  

És un servei d’informació virtual per resoldre qualsevol 

consulta sobre els CRAI biblioteca. A través del S@U 

també ens podeu fer arribar queixes, suggeriments i 

agraïments. Està disponible durant les 24 hores dels set 

dies de la setmana. 

 

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

La Biblioteca organitza sessions de formació a mida per 

donar a conèixer als usuaris els recursos i serveis dispo-

nibles, per tal de contribuir a la millora dels coneixe-

ments i habilitats dels usuaris en la consulta dels recur-

sos d’informació. Aquestes sessions es poden realitzar a 

diferents nivells,  dins de l'àmbit de les competències 

informacionals i orientades als estudiants de grau, doc-

torat o màster.  

crai.ub.edu/ca/que-ofereix-el-crai/formacio-usuaris 

Els membres de la comunitat UB disposen de connexió a 

Internet sense fils des de qualsevol dispositiu portàtil, 

sigui a la zona Wifi o través de la xarxa Eduroam. 

crai.ub.edu/que-ofereix-el-crai/acces-recursos/acces-

recursos-wifi-eduroam 

 

Consulteu l'autentificació necessària en cada cas: 

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

recursos-autenticacio 

El CRAI de la UB disposa d’un equip de professionals 

que us assessoraran en l’elaboració i creació dels mate-

rials docents. 

crai.ub.edu/ca/que-ofereix-el-crai/suport-

docent/elaboracio-materials-docents 

El Dipòsit Digital de la UB disposa de dues col·leccions 

orientades a la docència: OMADO i RIDOC. 

crai.ub.edu/que-ofereix-el-crai/suport-

docent/publicacio-diposit 

Préstec interbibliotecari 

Servei d’Atenció als Usuaris 

Accés als recursos electrònics (SIRE) 

Formació  

Campus Virtual 

Fons 

Cercabib 

Préstec d’equipaments 

Zona Wifi i  xarxa Eduroam 

Mendeley 

Còpies digitals 

Préstec de documents  

Préstec consorciat PUC 

Elaboració de materials docents  

PRESENTACIÓ 

RECURSOS 

EINES 

SERVEIS 

Publicació de materials docents al Dipòsit Digital  
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