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De què parlarem?

• El CRAI BIMA

• Cercabib

• Thesaurus UB

• Accés als recursos electrònics

• Referències bibliogràfiques

• Tipus de préstecs

• Carnet UB

• Wifi i accés als ordinadors

• S@U

• Formació d'usuaris
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Horaris

Horaris: de 8:30 a 20:30h de dilluns a
divendres

Horaris biblioteques (habituals i 
també especials en períodes 
d'exàmens)

Carta de serveis CRAI UB

On som i quan pots venir?

Adreça

Melcior de Palau, 140

08014 Barcelona

Contacte

bib.informacio.audiovisuals@ub.edu

Telèfon: 934 035 769 

https://crai.ub.edu/coneix-el-crai/horaris
https://crai.ub.edu/ca/coneix-el-crai/estrategia-qualitat/carta-serveis
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Visita virtual a la Biblioteca

https://view.genial.ly/5ee9ce030038740d8be73d41/interactive-content-tour-virtual-crai-bima
https://view.genial.ly/5ee9ce030038740d8be73d41/interactive-content-tour-virtual-crai-bima
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Inicieu-vos en el CRAI!

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


• Eina de descoberta de recursos bibliogràfics

Nova filosofia de cerca:

• Caixa única de cerca per a tots els recursos

• Cerca per paraula clau, títol, autor, matèria, també en els filtres o en la cerca avançada

• Accés directe als recursos electrònics des de l’eina

Què és?

Recursos 
digitals 
(subscrits i 
seleccionats de 
l’accés lliure)

Recursos  
físics 

disponibles

Recursos no 
subscrits

Repositoris
UB
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Cercabib. Dues maneres d’accedir-hi.

Accés des de la pàgina web del CRAI
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O bé...

https://crai.ub.edu/


Cercabib

Accés des de la pàgina web del Cercabib: 
https://cercabib.ub.edu/
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Cal identificar-se, 
primer, per 
aconseguir els 
resultats complets 
i per demanar 
exemplars 

https://cercabib.ub.edu/


Cercabib: cerca ràpida
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Podeu perfilar 
els resultats 
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On és el document? (I)
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On és el document? (II)
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Llibres electrònics
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Cercabib: cerca avançada

Permet combinar més d’un camp de cerca i limitar-la.
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És una eina que facilita la 
consulta per matèries:

• normalitza la forma 
d'accedir a les matèries

• identifica sense ambigüitat 
el terme buscat

• agrupa els documents del 
catàleg a partir de les 
formes acceptades

• és un vocabulari controlat i 
estructurat amb relacions 
d’equivalència, 
jeràrquiques i associatives

Què és el Thesaurus de la Universitat de Barcelona?

Thesaurus UB

http://hdl.handle.net/2445/68287
https://crai.ub.edu/ca/recursos-d-informacio/thub
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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 o l’identificador 
local i de la contrasenya amb què 
accediu a la intranet de la UB (PDI, 
PAS o MónUB).

Accés als recursos electrònics

Vídeo

*exemple

http://crai.ub.edu/que-ofereix-el-crai/acces-recursos/acces-recursos-proxy
http://hdl.handle.net/2445/68287
http://hdl.handle.net/2445/68287
https://doi.org/10.1080/10486809808568480


16

Lean library Access és una extensió del navegador que facilita l'accés als recursos electrònics 
subscrits pel CRAI de la Universitat de Barcelona. Mentre navegueu per revistes electròniques, 
bases de dades i altres recursos electrònics, l'extensió detectarà aquells que el CRAI tingui 
subscrits, us mostrarà un anunci emergent (pop-up) i tindreu accés directe al contingut. A més us 
mostrarà fonts alternatives d'accés lliure per a aquells que no estiguin subscrits.

Lean Library Access

Més informació

http://hdl.handle.net/2445/68287
https://crai.ub.edu/ca/que-ofereix-el-crai/acces-recursos/library-access
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A la pàgina Com elaborar 
referències bibliogràfiques hi podeu 
trobar exemples de citacions de 
diferents tipus de fonts d'informació
que hàgiu pogut consultar (llibres, 
revistes, articles, webs, vídeos, etc.) 
en diversos estàndards de citació.

A la pàgina Gestors bibliogràfics hi 
trobareu guies d'ús de diversos 
gestors (Mendeley, Zotero i Endnote) 
i també un llistat de recursos per 
generar referències bibliogràfiques 
automàticament.

Com gestionar la bibliografia

https://crai.ub.edu/ca/que-ofereix-el-crai/citacions-bibliografiques
https://crai.ub.edu/ca/que-ofereix-el-crai/citacions-bibliografiques/gestors-bibliografics
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Condicions del préstec
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Historial

Des d’El meu compte, a la pestanya de préstecs, 
canviant l'opció de "préstecs actius" per la de 
"préstecs anteriors i històric", podeu veure una llista 
dels documents que us emporteu en préstec al llarg 
dels vostres estudis a la UB.

Es permeten fins a 8 reserves simultànies, que es 
poden activar des d’El meu compte o des dels 
taulells.

Reserves

No tornar a temps els documents prestats comporta 
una suspensió del servei, segons els dies de retard i 
el tipus de document:

Préstec normal i material audiovisual: 1 dia
Préstec de bibliografia recomanada: 2 dies
Préstec de BR de cap de setmana: 3 dies
Préstec d’audiovisuals: 1 dia

Sancions

Renovacions

Podeu renovar el préstec dels documents tantes 
vegades com vulgueu, sempre que el document no 
hagi estat reservat. Podeu demanar la renovació al 
taulell, per telèfon o bé via web, des de l’opció El 
meu compte.

Servei de préstec de documents
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Si necessiteu un document que és en una altra biblioteca
de la UB podeu: 

a) anar a la biblioteca on es troba i formalitzar el préstec 

b) fer una reserva al web del CRAI o sol·licitar al taulell de 
la vostra biblioteca que us el portin. El rebreu al cap de 2 
o 3 dies.

Préstec amb altres biblioteques de la UB
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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). 

Servei de préstec consorciat (PUC)

Tipus d’usuari Documents Renovacions Dies de préstec

Estudiants de grau, Alumni UB autoritzats, estudiants 
de postgrau, màster o doctorat, personal docent i 
investigador i personal d’administració i serveis.

10 6 21

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.

Com se sol·liciten els documents?

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

b) Remotament, mitjançant el Cercabib.

https://ccuc.csuc.cat/discovery/search?vid=34CSUC_NETWORK:CSUC_CCUC_UNION
https://cercabib.ub.edu/discovery/search?vid=34CSUC_UB:VU1
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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.

Procediment
• Connecteu-vos al Cercabib
• Cerqueu el document i desplegueu l'opció CCUC/PUC per 

saber si està disponible. Identifiqueu-vos per sol·licitar-lo i 
trieu on voleu recollir.

• Quan el document arribi a la biblioteca escollida, rebreu 
un avís per correu electrònic per recollir-lo.

• Podeu tornar el document a qualsevol CRAI biblioteca de la 
UB o de la institució a la qual pertanyi.

PUC via web
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El servei de préstec interbibliotecari té com a 
objectiu localitzar i obtenir l’original o la còpia 
de qualsevol tipus de document que no es 
trobi al CRAI de la UB i que tampoc no estigui 
disponible en altres universitats catalanes a 
través del PUC. 

Així mateix, actua com a centre prestatari dels 
fons propis per a altres institucions. Aquest 
servei està subjecte a tarifes.

Préstec interbibliotecari

http://crai.ub.edu/ca/que-ofereix-el-crai/prestec/prestec-pi
http://crai.ub.edu/ca/que-ofereix-el-crai/prestec/prestec-puc
https://crai.ub.edu/coneix-el-crai/marc-normatiu/tarifes-modalitats-pagament


24

Ús de sales de treball

Aquest servei té per objecte facilitar l’ús de les sales de treball dels CRAI
biblioteques perquè pugueu gaudir d’un espai on elaborar treballs,
individualment o en grup. Les reserves es fan des del Cercabib i cal haver-se
identificat prèviament. Instruccions d’ús de les sales de treball.

http://crai.ub.edu/ca/que-ofereix-el-crai/prestec/prestec-equipaments
http://diposit.ub.edu/dspace/bitstream/2445/113532/12/Reserva_sales_102021.pdf
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• Inclou el Carnet digital, que us permet fer 
préstecs a la biblioteca sense el carnet de 
plàstic.

• Us permet reservar llibres, fer renovacions i 
comprovar l’estat dels vostres préstecs.

• Us permet consultar l’historial de préstecs 
que heu fet anteriorment.

• Podeu fer cerques al catàleg.

• Podeu guardar llistes de llibres.

• També podeu reservar sales d’estudi.

App SocUB al mòbil
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La Universitat de Barcelona disposa de dos serveis de 
xarxa sense fil per navegar per Internet: Eduroam
(recomanada) i Wifi UB.

Per tal de connectar-vos a qualsevol d'aquestes 
xarxes, cal que us identifiqueu. Consulteu l'ajuda 
sobre l’identificador local.

Col·lectiu Terminació Correu Identificador local Identificador EDUROAM

PAS / PDI
joan.pere.garcia@ub.edu
cherrera@ub.edu

joan.pere.garcia
cherrera

joan.pere.garcia@ub.edu
cherrera@ub.edu

Alumnes .alumnes jherg07@alumnes.ub.edu jherg07.alumnes jherg07.alumnes@ub.edu

Alumni UB .a pperez@alumni.ub.edu pperez.a pperez.a@ub.edu

Wifi i accés als ordinadors

Es recomana utilitzar Eduroam perquè, tot i que 
requereixi configurar el dispositiu la primera 
vegada, és un servei més segur i menys saturat, en 
el qual les dades viatgen encriptades.

https://www.ub.edu/portal/web/iub/detallservei/-/recurs/1051544/connexio-a-xarxa-inalambrica-wifi-eduroam-
https://www.ub.edu/portal/web/iub/detallservei/-/recurs/1051544/connexio-a-xarxa-inalambrica-wifi-eduroam-
https://www.ub.edu/portal/web/iub/identificador
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Servei d’Atenció als Usuaris – S@U

El S@U és un servei d’informació virtual per resoldre qualsevol consulta sobre els CRAI 
biblioteques i sobre els seus serveis i recursos. Recordeu que podeu consultar les Preguntes 
més freqüents perquè potser la vostra pregunta ja s'ha contestat.

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

Aquest servei està disponible 24 hores, set dies de la setmana i atès per bibliotecaris 
especialitzats.

http://crai.ub.edu/que-ofereix-el-crai/sau
http://crai.ub.edu/pmf-generals
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Formació d’usuaris

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

Podeu consultar a la pàgina de Formació 
d’usuaris 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.

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


29

Blog

Instagram

Twitter

YouTube

Flickr

Issuu

Facebook

Seguiu-nos a les xarxes!

https://blogbima.ub.edu/
https://www.instagram.com/crai_bima/
https://twitter.com/crai_bima
https://www.youtube.com/user/UBbiblio
https://www.flickr.com/people/141900323@N08/
http://issuu.com/bib76
https://www.facebook.com/craibima
http://crai.ub.edu/ca/coneix-el-crai/difusio-marqueting/blogs-i-xarxes-socials


Moltes gràcies!
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