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Servei d’Atenció als Usuaris (S@U)  

Com localitzar un document a la sala? 

Un cop hàgiu localitzat al Cercabib el document que vo-

leu, cal que us n’anoteu el topogràfic. Els documents de 

Reserva cal demanar-los al personal del taulell de la P2.      
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 Taulell d’informació i de préstec 

 Màquina d’autopréstec 

 Tests 

 Monografies de psicologia 

 

 Taulell d’informació 

 Aula de formació 

 Sales de treball 

 Hemeroteca 

 Reserva 

 Literatura infantil i juvenil 

 Monografies d’educació i fons general 

 Monografies de Treball Social 

 Aula de Poesia de Barcelona 

De dilluns a divendres, de 8.30 a 20.30 h 

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

 

 

 

 

 

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 

DISTRIBUCIÓ DEL FONS I ELS SERVEIS HORARI D’OBERTURA 

LOCALITZACIÓ I CONTACTE 

Si us queda cap dubte sobre els CRAI biblioteca, dis-

poseu del S@U, un servei d’informació virtual a on 

també podeu adreçar les vostres queixes, suggeri-

ments i agraïments, les 24 hores dels set dies de la 

setmana. 

http://bit.ly/2sO5WCQ


 
El CRAI Biblioteca del Campus de Mundet té 
una superfície total de 3.865 m2, dividits en 
dues plantes amb els altells corresponents.  

 
Hi podeu trobar els fons especialitzats que 
donen suport a la docència i la recerca dels 

ensenyaments impartits a les facultats d’Edu-
cació i Psicologia. 

 

 846 punts de lectura. 

 51 ordinadors de consulta. 

 Aula de formació amb 20 ordinadors. 

 Accés Wifi i Eduroam. 

 8 sales de treball en grup o individual. 

 2 bústies per a la devolució de llibres. 

 15 ordinadors portàtils per a préstec.  

 1 màquina per a l’autopréstec.  

 Projector informatiu. 

 Programes ZoomText i Non Visual Desktop Access 

(NVDA) i llum-lupa per a usuaris amb dificultats 

de visió.  

 Taula amb alçada especial per a cadira de rodes i 

cadira per llegir a peu dret.  

 Zonificació dels espais segons el nivell de soroll. 

 

cercabib.ub.edu 

 

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/prestec 

 

Podeu gestionar els vostres préstecs, reservar docu-

ments, tant si estan disponibles com si els té en préstec 

un altre usuari. Les renovacions es poden fer al taulell, 

per telèfon o a través de l’opció “El meu compte”. 

crai.ub.edu/que-ofereix-el-crai/prestec/prestec-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 per via web. 

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

  

Té com a objectiu localitzar i obtenir documents que no 

es trobin al CRAI de la UB i que tampoc no estiguin dispo-

nibles a través del PUC, per exemple, per a obtenir còpia 

d’articles de qualsevol de les revistes que es troben al 

CSUC. És un servei tarifat. 

crai.ub.edu/formacio 

 

La Biblioteca organitza sessions de formació a mida per 

donar a conèixer els espais, recursos i serveis disponible, 

per tal de contribuir a la millora de les habilitats dels 

usuaris en la consulta dels recursos d’informació com les 

bases de dades especialitzades.  

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 (1931-39), tests, llibres de text, 

literatura infantil i juvenil i fons de l’Editorial Mateu. 

campusvirtual.ub.edu    

  

És la  plataforma d’ús docent que conté la bibliografia 

recomanada, textos de consulta, exercicis en línia i al-

tres materials de les assignatures. L’alumne s’ha d’iden-

tificar amb el nom d’usuari i la contrasenya UB.  

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. 

 

 

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

qualsevol consulta sobre la Biblioteca a través de les 

nostres xarxes socials. Subscriviu-vos per estar al dia de 

les nostres activitats. 

 

 

 

 

Espais i equipaments  

Préstec consorciat (PUC) 

Préstec interbibliotecari 

La biblioteca des de casa: el SIRE 

Formació  

Campus Virtual 

Fons 

La Biblioteca a les xarxes socials 

SERVEIS RECURSOS D’INFORMACIÓ 

Cercabib: http://cercabib.ub.edu 

Consulteu tots els serveis que us ofereix el CRAI a: 

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

PRESENTACIÓ 

Trobareu aquests recursos electrònics i d’altres a: 

http://crai.ub.edu/ca/recursos-d-informacio 

Cercabib  

Préstec 

cercabib.ub.edu
https://crai.ub.edu/ca/que-ofereix-el-crai/prestec
http://crai.ub.edu/que-ofereix-el-crai/prestec/prestec-puc
http://crai.ub.edu/ca/que-ofereix-el-crai/prestec/prestec-pi
http://crai.ub.edu/ca/que-ofereix-el-crai/formacio-usuaris
https://campusvirtual.ub.edu
http://crai.ub.edu/ca/que-ofereix-el-crai/acces-recursos/acces-recursos-proxy
https://www.youtube.com/channel/UCAvm8Yv97vnECk1WJYLglOg
https://twitter.com/craimundet
https://cercabib.ub.edu/
http://crai.ub.edu/ca/que-ofereix-el-crai/
http://crai.ub.edu/ca/recursos-d-informacio
https://crai.ub.edu/ca/coneix-el-crai/biblioteques/biblioteca-campus-mundet/serveis-whatsapp
https://www.instagram.com/craimundet/

