


Presentar-vos el CRAI Biblioteca d’Economia i Empresa i els seus serveis:

http://crai.ub.edu/ca/coneix-el-crai/biblioteques//biblioteca-economia-empresa

Parlar-vos dels recursos i serveis que ofereix el CRAI de la UB:

http://crai.ub.edu/

Què volem amb aquesta sessió

http://crai.ub.edu/ca/coneix-el-crai/biblioteques/biblioteca-economia-empresa
http://crai.ub.edu/


• On som i quan podeu venir?

• Ubiqueu-vos: espais, equipaments i fons

• Inicieu-vos en el CRAI!

• Cercabib

• Què heu de fer per endur-vos llibres en préstec? Carnet UB

• Què teniu en préstec? El meu compte

• Servei de préstec consorciat (PUC)

• Accés als recursos electrònics

• Campus Virtual

• Recursos d’informació

• Codis i contrasenyes

• Servei d’Atenció als Usuaris (S@U)

• Formació d’usuaris

• Seguiu-nos a les xarxes i a les exposicions virtuals!

• I si encara teniu dubtes...

De què parlarem



❑ Adreça:
• Recerca:
Av. Diagonal, 690 
08034 Barcelona 
Tel. 934 034 734

•Grau:
C. John M. Keynes, 1-11
08034 Barcelona
Tel. 934 021 602

El CRAI Biblioteca d’Economia i Empresa

bib.ee@ub.edu

Adreces de les altres biblioteques

❑ Horaris:

Dl-Dv: de 8:30 a 20:30 h

Caps de setmana i festius de 9:30 a 20:30 h (Grau)

❑ Horaris especials en períodes d’exàmens i de cap de 
setmana

❑ Reglament dels CRAI Biblioteques

❑ Carta de serveis del CRAI

Tornar al sumari

On som i quan podeu venir

mailto:bib.ee@ub.edu
http://crai.ub.edu/ca/coneix-el-crai/biblioteques
https://crai.ub.edu/coneix-el-crai/horaris#festius
http://diposit.ub.edu/dspace/bitstream/2445/180128/6/reg-crai-bib-2022.pdf
http://crai.ub.edu/coneix-el-crai/estrategia-qualitat/carta-serveis


El CRAI Biblioteca d'Economia i Empresa es divideix en dos espais:

- Recerca

- Espai especialment pensat per al professorat, alumnes de doctorat,
màsters i postgraus

- S’hi troba:
- l’Hemeroteca
- les monografies especialitzades
- la Biblioteca Històrica

- Grau

- Espai especialment pensat per a alumnes de grau
- S’hi troba:

- la bibliografia recomanada (BR)
- la secció de publicacions estadístiques

Tornar al sumari

Espais



Espais: plànol Recerca

Tornar al sumari
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Espais: plànol Hemeroteca



Espais: plànol Grau

Tornar al sumari



• 2 aules d'informàtica amb 41 ordinadors  
• 1 sala per a formació d’usuaris amb 8 ordinadors
• 1 bústia de retorn de llibres
• Hemeroteca i filmoteca especialitzada
• Secció d’estadístiques 
• Informació bibliogràfica / taulell de préstec
• Novetats bibliogràfiques
• 35 ordinadors de consulta
• 19 ordinadors portàtils per a préstec
• 975 punts de lectura
• Biblioteca Històrica
• 7 sales de treball en grup 
• 23 llocs de treball individuals 
• Zona Wifi
• Centre d’Autoaprenentatge de Llengües (CAL)

Equipaments i Serveis

Tornar al sumari



• El CRAI Biblioteca d'Economia i Empresa combina els fons de recerca i els especialitzats
dels ensenyaments: Administració i Direcció d'Empreses; Empresa Internacional;
Economia; Sociologia; Estadística; Recerca en Empresa; Creació i Gestió
d’Empreses Innovadores i de Base Tecnològica; Màrqueting i Investigació de
Mercats; Ciències Actuarials i Financeres; Direcció d’Empreses de l’Esport;
Història Econòmica; Economia, Regulació i Competència en els Serveis Públics;
Internacionalització; Gestió Cultural; Gestió Pública; Empresa; Història
Econòmica; Gestió de la Cultura i del Patrimoni; Comptabilitat i Fiscalitat.

• Els fons estan formats per monografies, revistes en paper, recursos electrònics, tesis
doctorals i material audiovisual.

• Els llibres, les tesis i el material audiovisual s’ordenen segons la classificació de la Library
of Congress. En canvi, les revistes s’ordenen alfabèticament.

• A la Biblioteca també hi ha col·leccions especials: el Fons de Foment del Treball,
Biblioteca Ernest Lluch, Fons de Renfe, Fons Manuel Sacristán, Biblioteca Josep Ramon
Santolalla, Fons de la Casa Amèrica de Barcelona, i Fons de l'Àrea d'Organització
Econòmica Internacional (O.E.I).

Tornar al sumari

El fons: llibres, revistes, etc.



Tornar al sumari

Inicieu-vos en el CRAI!
https://crai.ub.edu/coneix-el-crai/inicieu-vos-en-el-crai

https://crai.ub.edu/coneix-el-crai/inicieu-vos-en-el-crai


Tornar al sumari

Cercabib
https://crai.ub.edu

https://crai.ub.edu/


Cal identificar-se, 
primer, per aconseguir 
els resultats complets i 

per demanar exemplars

Tornar al sumari

Cercabib
https://cercabib.ub.edu

https://cercabib.ub.edu/


Tornar al sumari

Cercabib: cerca ràpida
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On és el document (I)
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On és el document (II)



Permet combinar més d’un camp de cerca i limitar-la.
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Cercabib: cerca avançada



Necessiteu el carnet de la UB, ara ja en format digital disponible des de l'app SocUB:

Tornar al sumari

Què heu de fer per endur-vos llibres en préstec



El préstec de documents facilita la consulta dels fons bibliogràfics del CRAI fora dels
seus recintes per un període de temps determinat.

És imprescindible disposar del carnet de la UB o d’un altre document
identificador que acrediti el dret a préstec.

• Depenent de la vostra vinculació a la Universitat (estudiant de grau, de 2n cicle, 
professor…) les condicions i durada del préstec variaran.

• Podeu fer renovacions (personalment, per telèfon o via web a través d’El meu 
compte) sempre que no tinguin cap reserva.

• Podeu sol·licitar i retornar llibres d'altres biblioteques de la UB a qualsevol dels 
taulells de préstec de les biblioteques del CRAI.

• En cas de retard en la devolució s’aplicarà la sanció corresponent: bibliografia 
recomanada 2 dies i fons general 1 dia, per document i dia de retard.

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

Tornar al sumari

El servei de préstec de documents

https://cercabib.ub.edu/discovery/login?vid=34CSUC_UB:VU1&lang=ca
https://crai.ub.edu/que-ofereix-el-crai/prestec/prestec-prestecUB


Tornar al sumari

Què teniu en préstec? El meu compte (I)
https://cercabib.ub.edu

https://cercabib.ub.edu/discovery/login?vid=34CSUC_UB:VU1&lang=ca
https://cercabib.ub.edu/


Aquest servei us permet accedir al vostre registre d’usuari del CRAI.

Una vegada identificats, podeu veure i renovar els vostres préstecs, reservar
documents o crear llistes de registres, entre altres serveis.

Tornar al sumari

Què teniu en préstec? El meu compte (II)

https://cercabib.ub.edu/discovery/login?vid=34CSUC_UB:VU1&lang=ca


El PUC és un servei de préstec consorciat gratuït que permet als
usuaris sol·licitar i tenir en préstec documents d’una altra biblioteca
del Consorci de Serveis Universitaris de Catalunya (CSUC).

Com se sol·liciten els documents?

a) Presencialment, a la biblioteca on estan dipositats: PUC in situ.

b) Remotament, mitjançant la interfície del Cercabib, utilitzant la
cerca CCUC/PUC

On es tornen els documents?

a) A qualsevol de les biblioteques del CRAI de la UB.

b) A qualsevol de les biblioteques de la institució a la qual pertany el 
document.
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Servei de préstec consorciat (PUC)

https://cercabib.ub.edu/


Requisits:

— Heu d’estar donats d’alta a la base de dades d’usuaris de la biblioteca de la
vostra institució.

— No podeu tenir préstecs vençuts a la vostra institució.

— No podeu estar bloquejats a la vostra institució.

1 Busqueu si el document està disponible a qualsevol universitat del CSUC des de la 
nova interfície de consulta Cercabib del CRAI.

2 Seleccioneu-lo per sol·licitar-lo. Identifiqueu-vos i trieu on el voleu recollir.

3 Quan el document arribi a la biblioteca escollida, rebreu un avís per correu
electrònic.

4 Podeu tornar el document a qualsevol biblioteca de la vostra institució o de la
institució a la qual pertanyi.

Tornar al sumari

Sol·licita un PUC

https://cercabib.ub.edu/


Tipus d’usuaris
Nombre de 
documents

Nombre de 
renovacions

Dies de 
préstec

• Estudiants de grau i Alumni UB 
autoritzats

• Estudiants de postgrau, màsters i 
doctorands

• Personal docent i investigador
• Personal d’administració

• i serveis

10 6 21

Tornar al sumari

Condicions de préstec del PUC



Mitjançant el Servei Intermediari d’accés als Recursos Electrònics (SIRE), des d’un
ordinador/dispositiu situat dins o fora de la xarxa de la UB podeu accedir als recursos
electrònics d’informació contractats pel CRAI 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 (PDI, PAS o MónUB).

Tornar al sumari

Accés als recursos electrònics
https://crai.ub.edu/que-ofereix-el-crai/acces-recursos/acces-recursos-proxy

https://crai.ub.edu/que-ofereix-el-crai/acces-recursos/acces-recursos-proxy
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Campus Virtual (I) 
https://campusvirtual.ub.edu

https://campusvirtual.ub.edu/


És l’eina de treball amb què accediu a les vostres assignatures i visualitzeu la
bibliografia recomanada, els materials docents i les activitats.

Identificador
i contrasenya

Tornar al sumari

Campus Virtual (II) 
https://campusvirtual.ub.edu

https://campusvirtual.ub.edu/


Tornar al sumari

Recursos d’informació
https://crai.ub.edu/ca/recursos-d-informacio

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


Vegeu aquest vídeo explicatiu per generar els codis.

Tornar al sumari

Codis i contrasenyes 
https://crai.ub.edu/ca/que-ofereix-el-crai/acces-recursos/acces-recursos-autenticacio

Identificador local:

• Campus Virtual

• Biblioteca (recursos electrònics 

i el Meu Compte)

• Wifi

• Ordinadors de sobretaula

Identificador UB:

• Campus Virtual

• Biblioteca (recursos electrònics 

i el Meu Compte)

http://diposit.ub.edu/dspace/handle/2445/66751
https://crai.ub.edu/ca/que-ofereix-el-crai/acces-recursos/acces-recursos-autenticacio


És un servei d’informació i referència virtual actiu
les 24 hores del dia i els 7 dies de la setmana, i
atès per bibliotecaris especialitzats.

Està pensat per resoldre qualsevol qüestió sobre
els CRAI biblioteques i sobre els seus serveis i
recursos.

A través del S@U també ens podeu fer arribar
queixes, suggeriments i agraïments.

Tornar al sumari

Servei d’Atenció als Usuaris (S@U)
https://crai.ub.edu/que-ofereix-el-crai/sau

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


Us oferim cursos avançats de formació perquè milloreu els vostres coneixements i les
habilitats de cerca, com ara cursos sobre bases de dades especialitzades o sobre el
gestor bibliogràfic Mendeley.

Podeu consultar al web del CRAI els cursos de formació programats, i podeu sol·licitar
un curs a mida que respongui a les vostres necessitats.

A la mateixa pàgina també trobareu el material d’autoaprenentatge dels diferents
serveis i recursos.
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Formació d’usuaris
https://crai.ub.edu/ca/que-ofereix-el-crai/formacio-usuaris

https://crai.ub.edu/ca/que-ofereix-el-crai/formacio-usuaris/cursos-programats
https://crai.ub.edu/ca/que-ofereix-el-crai/formacio-usuaris/demana-curs-personalitzat
https://crai.ub.edu/ca/que-ofereix-el-crai/formacio-usuaris


Twitter

https://twitter.com/craieie

Instagram

http://www.instagram.com/craieie

I a les exposicions virtuals:
https://crai.ub.edu/ca/coneix-el-crai/difusio-marqueting/exposicions-virtuals

d’Economia i Empresa, on trobareu esdeveniments històrics, personatges reconeguts
de l’àmbit de l’Economia, premis Nobel, i altres temes d’actualitat relacionats amb els
nostres ensenyaments.

Pinterest

https://es.pinterest.com/bibecoemp/

Tumblr
https://craieie-novetats-cine.tumblr.com/
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Seguiu-nos a les xarxes!
https://crai.ub.edu/ca/coneix-el-crai/difusio-marqueting/blogs-i-xarxes-socials

https://twitter.com/craieie
http://www.instagram.com/craieie
https://crai.ub.edu/ca/coneix-el-crai/difusio-marqueting/exposicions-virtuals
https://es.pinterest.com/bibecoemp/
https://craieie-novetats-cine.tumblr.com/
https://crai.ub.edu/ca/coneix-el-crai/difusio-marqueting/blogs-i-xarxes-socials


Pregunteu al CRAI Biblioteca

El personal de la biblioteca resoldrà els vostres dubtes.

Accediu al web inicial del CRAI 

A la secció «Preguntes més freqüents»

trobareu les consultes més habituals ja respostes.

Adreceu-vos al S@U

És un servei d’informació virtual per a qualsevol consulta sobre els CRAI 
biblioteques i els seus recursos i serveis, disponible durant les 24 hores 

dels set dies de la setmana, i atès per bibliotecaris especialitzats. 

O bé truqueu-nos! 
934 034 734 / 934 021 602
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I si encara teniu dubtes...

http://crai.ub.edu/ca/pmf-generals
https://crai.ub.edu/que-ofereix-el-crai/sau
http://crai.ub.edu/que-ofereix-el-crai/sau


https://twitter.com/craieie
http://www.instagram.com/craieie

