
CRAI Biblioteca del Campus Clínic  
Carrer Casanova, 143, 7a planta 
934 035 721 
craimedicina@ub.edu  
Horari: dl.-dv. de 8.30 a 20.30 h 
Horaris especials en època d’exàmens 

Podeu accedir amb els ascensors del claustre fins 
a la 5a planta i, des d’allà, a la Biblioteca per 
l’escala (6a planta). 

Quins serveis de suport i assessorament oferiu? 

Servei d’impressió 3D 

Segueix-nos a les xarxes!! 

On ens trobaràs? 

@CRAIBibMed 

El professorat, personal 
d'administració i serveis i 

alumnat de la Universitat de 
Barcelona disposeu d’un 
servei d'impressió 3D a la 

nostra Biblioteca. 

@craiclinic @CRAIUBMedicina 

Al llarg del grau cercaràs bibliografia a bases de dades com Pubmed i 
hauràs de redactar citacions.  

Si tens dificultats, et podem assessorar o bé formar en un taller grupal, 
presencial o virtual sobre com elaborar estratègies de cerca, trobar o 
gestionar informació. 

Contacta’ns per fer-nos arribar peticions, consultes i suggeriments. 
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• 6a planta: entrada i taulell de préstec, revistes, 1 sala d’estudi i 4 sales de treball en grup 
• 7a planta: sala d’ordinadors, 3 sales d’estudi, llibres i l’Espai CREA 
• 8a planta: fons antic de reserva (accés restringit) 

Distribució 



El CRAI és la Biblioteca?  

Quins recursos, llibres i revistes teniu al CRAI UB? 

Amb el Cercabib podràs realitzar cerques a tot el fons del CRAI, sigui un recurs electrònic o en paper, 
llibre o revista.   

El Centre de Recursos per a l’Aprenentatge i la 
Investigació (CRAI) inclou els serveis tradicionals 
de biblioteca i d’altres vinculats amb la docència 
i la recerca.   
 
El CRAI Biblioteca del Campus Clínic està  
especialitzat en Medicina, Infermeria, Ciències 
Biomèdiques Bàsiques i Enginyeria Biomèdica.  

Préstec de llibres i més... 

A més d’endur-te llibres a casa, també 
pots disposar dins de la Biblioteca 
d’objectes com un faristol, una regleta, 
un portàtil, una sala de treball en grup, 
un carregador de mòbil o de portàtil, un 
model anatòmic, etc.  

Consulta el portal de bibliografia 
recomanada per ensenyaments i 
assignatures, que mostra la ubicació, 
la disponibilitat en format paper i 
com accedir al text complet digital. 

Al CRAI Biblioteca del Campus Clínic  
els llibres de bibliografia recomanada 

porten el teixell de color verd. 

Com puc accedir als serveis i recursos en línia? 

A quins recursos en línia puc accedir? 

Gran part del fons de la Biblioteca està disponible en 
versió electrònica, especialment les revistes i les bases 
de dades. De manera progressiva estem incorporant la 
bibliografia recomanada i portals docents que inclouen 
recursos com vídeos, imatges 3D, etc.   

Al full de matrícula trobaràs:  
• el teu identificador UB (codi alfanumèric, com per exemple y0u2)  
• la teva adreça UB de correu electrònic (exemple7@alumnes.ub.edu). Amb ell obtindràs: 

• el teu identificador local (amb la  part esquerra del correu UB +.alumnes): exemple7.alumnes 
•  l’accés a Eduroam:  exemple7.alumnes@ub.edu 

• Wifi UB 
• el Meu compte (Cercabib) 
• Campus Virtual 
• MónUB  
• recursos docents 
• recursos electrònics (SIRE) 
• ordinadors del campus 

 

Renova els teus préstecs i sol·licita 
llibres d’altres biblioteques (UB i CSUC) 
identificant-te al Meu compte. 

Amb l’identificador local (exemple7.alumnes) 
podràs accedir a: 

En el cas de tenir 
problemes, connecta amb 

l’ajuda del MónUB 
La contrasenya serà sempre la mateixa 


