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Què és el CRAI de la UB?

El Centre de Recursos per a l'Aprenentatge i la Investigació
(CRAI) de la UB es crea a principis de 2004, davant de la
necessitat d'adaptar les biblioteques universitàries al nou
Espai Europeu d'Educació Superior (EEES) i a l'Espai Europeu
de Recerca (ERA) en què es configura un nou marc
d'ensenyament universitari basat en l'aprenentatge, la
recerca, el desenvolupament i la innovació.
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Missió

El Centre de Recursos per a l'Aprenentatge i la Investigació
(CRAI) dóna suport a la docència, l'aprenentatge, la
investigació i la formació integral de les persones, facilita
l'accés i la difusió dels recursos d’informació, ofereix serveis
de qualitat i col·labora en els processos de creació del
coneixement, contribuint en la consecució dels objectius
acadèmics i científics de tota la comunitat de la Universitat
de Barcelona.
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Els campus de la UB
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Estructura organitzativa

El CRAI està format per 16 biblioteques especialitzades en
diferents àrees temàtiques i per 8 unitats tècniques que
treballen relacionades entre sí.

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

http://crai.ub.edu/ca/coneix-el-crai/biblioteques
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Organigrama
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Carnet UB

El carnet UB vincula a la UB, identifica a l’hora de fer gestions
dins de la Universitat, dóna accés a un pla d’avantatges i
també, entre altres, als serveis que ofereix el CRAI.

http://www.ub.edu/carnet/ca/pas.html

http://www.ub.edu/carnet/ca/pas.html
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Carnet UB

Com s'obté? 

El personal funcionari interí o laboral temporal que iniciï la
relació contractual amb el CRAI, mentre no disposi encara del
carnet UB definitiu, rebrà un carnet provisional.

Si es té un contracte de més de 6 mesos es pot obtenir un
carnet definitiu, omplint el full de sol·licitud d’alta
corresponent amb totes les dades i especificant si es vol que
tingui prestacions financeres o no, adjuntant una fotografia i
enviant-lo a l'Administració del CRAI.
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Àrea Personal

Què és?

És un espai virtual dins de la Intranet del PAS que, prèvia

identificació de l’usuari, permet consultar les seves dades, la
seva vida laboral a la UB i fer gestions diverses.
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Àrea Personal

Com s’obté la Identificació?

La Universitat de Barcelona facilita aquest identificador a cadascun dels

seus membres, de manera automàtica.

Després de passats uns dies després de la signatura del contracte, la
unitat de Personal d’Administració i Serveis es posarà en contacte per
proporcionar-vos el codi i el password que us permetrà accedir-hi.

Un cop disposeu de l’identificador, haureu de configurar l’adreça
corporativa de correu electrònic. És molt important comunicar aquesta
adreça a l’Administració del CRAI per poder tenir accés a les diferents
llistes de distribució:

craipersonal@ub.edu

mailto:craipersonal@ub.edu
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Accés a la Intranet del PAS           http://www.ub.edu

http://www.ub.edu/web/ub/ca/universitat/coneix_la_ub/campus/campus.html
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Accés a la Intranet del PAS           http://www.ub.edu

http://www.ub.edu/web/ub/ca/universitat/coneix_la_ub/campus/campus.html
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Intranet del PAS - Àrea Personal
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Intranet del PAS - Àrea Personal
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Intranet del PAS – Personal en línia

Des d’aquesta pantalla es
pot accedir a:

• Dades personals

• Dades relacionades amb
la vida laboral a la UB
(contractes, triennis,
rebut de la nòmina,
certificat Renda, etc.)

• Gestions de personal
(sol·licitud de permisos,
consulta de marcatges,
etc.)
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Intranet  del PAS – Personal en línia

Des d’aquesta pantalla hi ha
accés, entre d’altres, a la
informació següent:

• Normativa i impresos

• Concursos i oposicions

• Formació

• Retribucions

• Avantatges per al
personal
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WEB del CRAI      https://crai.ub.edu/
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Intranet del CRAI      intranet.crai.ub.edu/ca/
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Per qualsevol dubte o aclariment, cal posar-se en contacte amb 

la Unitat d’Administració del CRAI. 

craipersonal@ub.edu

mailto:craipersonal@ub.edu


Benvinguts al CRAI !

© CRAI Universitat de Barcelona, curs 2019-20


