
CRAI BIBLIOTECONOMIA

CARNET UB

PRIMERS PASSOS

Un cop el tingueu,

abans del primer

préstec, valideu-lo al

taulell de la biblioteca

XARXES I BUTLLETÍ DE NOVETATS
Butlletí de novetats

setmanal, inscripció a

bid@ub.edu

I PER IMPRIMIR?
Hi ha una copisteria a la planta

0. Podeu enviar els vostres

treballs al seu correu

(niemonsants@hotmail.com)

Horaris: Dl-Dv 10-14h

FORMACIÓEL MEU COMPTE

Us oferim sessions a mida per

aprendre a fer servir fonts

d'informació especialitzades,

eines de gestió de la informació i

resoldre dubtes sobre drets

d'autor, propietat intel·lectual i

d'altres llicències.

Podeu veure l’estat i renovar els

vostres préstecs, reservar

documents i també podeu activar

el vostre historial de préstecs si

voleu tenir la llista dels documents

que agafareu en préstec al llarg

dels vostres estudis.

@BibBiblio @craibiblio @UBbiblio issuu.com/bib76

IDENTIFICADORS

Identificador (codi alfanumèric de

4 caràcters i contrasenya)

Identificador local (adreça

correu-e.alumnes i contrasenya)

Campus Virtual

El meu compte

TENIU DUBTES?
Els podeu resoldre presencialment o al

S@U, un servei d'informació virtual

disponible 24x7.

CRAI.UB.EDU



Podeu utilitzar el servei de préstec a la nostra biblioteca i als diferents 

CRAI Biblioteques de la UB:

- 10 llibres durant 20 dies.

- Bibliografia Recomanada i DVDs 10 dies.

- Podeu renovar els vostres préstecs tantes vegades com vulgueu, sempre

que el document no hagi estat reservat.

- A través del servei de préstec també podeu fer ús de les sales de treball,

portàtils, MACs, carregadors, faristols...

- També podeu anar a altres biblioteques universitàries com UAB, UPC, BC,

UPF, etc. i utilitzar el préstec PUC: 4 documents durant 10 dies i 4

renovacions com a màxim.

- Els estudiants de CAV, abans de fer el primer préstec de material

audiovisual, heu de signar un contracte en línia aquí 

 

COM FUNCIONA EL PRÉSTEC?

ENLLAÇOS I VÍDEOS

INICIEU-VOS EN EL
CRAI

COM CONNECTAR-
SE AL WIFI?

BIBLIOGRAFIA
RECOMANADA

CERCABIB

IDENTIFICADORS

RESERVAR SALES DE
TREBALL


