
 
Dipòsit digital     
http://diposit.ub.edu/dspace/ 
Proporcionem accés i assessorament per a la consulta i publicació 
al Dipòsit digital de la UB.  
Dins de la comunitat Treballs de l’Alumnat podeu trobar treballs 
de final de carrera del vostre ensenyament. 
 
Campus Virtual  
http://campusvirtual.ub.edu/  
Espai virtual que dóna suport a la docència presencial i semipre-
sencial a tot el grup UB. La dinàmica es desenvolupa a través d'au-
les virtuals accessibles les 24 hores del dia.  
 
Campus Virtual de Formació d'Usuaris del CRAI  
http://cvformacio.ub.edu/course/view.php?id=2345 
Trobareu informació sobre els propers cursos que es duran a ter-
me a la biblioteca. 
 
Podcast  
http://www.bib.ub.edu/biblioteques/relacions-laborals/podcast/ 
Amb informació sobre la biblioteca en diferents idiomes. 
 
 
També ens trobaràs a:  

  
 
 
 

 
Per qualsevol dubte, aclariment o suggeriment, recordeu que el 
personal de la Biblioteca està a la vostra disposició. 
 
 
 
 

INFORMACIÓ BÀSICA 

Horari: dilluns a divendres: 8.30-20.30 h. 
 
Horaris especials d’altres biblioteques:  
http://www.bib.ub.edu/index.php?id=8 
 
Adreça:  Còrsega 409, 08037 Barcelona 
 
Telèfons: Informació i préstec: 93 403 93 17;  
  Cap de la biblioteca: 93 403 93 16  
   

  Metro: Verdaguer (L4, L5). Diagonal (L3, L5) 
  
 Bus: 6,  15, 20, 33, 34, 39, 45, 47 i  55 

 
http://www.bib.ub.edu/biblioteques/relacions-laborals/ 
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Préstec. Un cop matriculats rebreu el carnet de la UB i haureu de 
passar per la biblioteca per activar-lo. Aquest carnet us donarà 
accés al préstec de llibres i altres serveis. Són susceptibles de 
préstec tots els documents que figurin al catàleg com a disponi-
bles. No es presten les revistes ni les obres de referència.  
Els llibres exclosos de préstec s’identifiquen físicament amb un 
gomet vermell o amb una etiqueta on ho indica. 
 

⇒ Per veure els vostres documents en préstec o reservats i 
 prorrogar la data de devolució dels préstecs:  

 https://cataleg.ub.edu/patroninfo*cat~S1 

⇒ Preguntes més freqüents sobre préstec:  
 http://www.bib.ub.edu/ajuda/pmf/ 

⇒ Reglament de préstec:  
 http://www.bib.ub.edu/fileadmin/arxius/reglamentprestecnou.pdf 
 
 
Informació bibliogràfica. El personal de la biblioteca us ajudarà a 
resoldre qualsevol dubte sobre el funcionament dels diferents ser-
veis i sobre el fons bibliogràfic. També podeu consultar: 
 

⇒ Guies temàtiques: selecció de tot tipus de recursos, de la 
Biblioteca i externs, organitzats per matèries.  

 http://www.bib.ub.edu/index.php?id=28 

⇒ Guia d’informació general: selecció de tot tipus de recur-
sos genèrics, útils per a qualsevol disciplina científica 
(diccionaris, biografies, organismes de normalització, 
etc.):  

 http://www.bib.ub.edu/recursos-informacio/guia-general/ 

⇒ Guia de recursos Internet: informació per localitzar recur-
sos Internet: http://www.bib.ub.edu/recursos-informacio/
guia-general/internet-eines/ 

⇒ Com trobar... : guies per a orientar en la localització d'in-
formació de diferent tipologia: lleis, articles de revista, 
estadístiques, recursos electrònics, congressos, revistes, 
tesis, vídeos, etc.: http://www.bib.ub.edu/index.php?
id=163  

 
Formació d’usuaris. La finalitat és facilitar a la comunitat univer-
sitària els coneixements per l'ús dels recursos d'informació dispo-
nibles en qualsevol suport a la biblioteca. Demaneu informació al 
taulell sobre l’oferta de sessions programades i les sessions a 
mida. 
 
Pregunteu al bibliotecari  (PaB) 
http://www.bib.ub.edu/index.php?id=pab  
 
Servei d'informació per resoldre qualsevol qüestió sobre la biblio-
teca, el funcionament dels seus serveis i la recerca bibliogràfica i 
documental. És atès per bibliotecaris temàtics especialitzats, 24 
hores al dia els 7 dies de la setmana, que us procuraran una res-
posta ràpida i acurada sobre qüestions concretes o les eines do-
cumentals necessàries per trobar les respostes que cerqueu . 
 
Préstec de portàtils. Servei de préstec d’ordinadors portàtils a la  
biblioteca, amb connexió sense fils a la xarxa de la UB. El número 
de portàtils disponible és de 32. 

La Biblioteca de Relacions Laborals forma part, junt amb la resta de 
biblioteques universitàries de la UB, del Centre de Recursos per a 
l’Aprenentatge i la Investigació (CRAI). El CRAI de la UB integra els 
serveis de biblioteca, suport a la docència i suport a la recerca.  
 
L’accés a la biblioteca i al seu fons és lliure, però s’adreça especial-
ment a la comunitat universitària.  
 
 
 
  
 
 
 
 

Equipament: Hi ha 108 punts de lectura, 9 ordinadors de sobretau-
la i 32 ordinadors portàtils. Disposem d’un escàner, un expenedor 
de targetes de fotocòpies i una fotocopiadora-impressora en règim 
d’autoservei, a la que estan connectats en xarxa tots els ordina-
dors de la biblioteca. 
 
La biblioteca es distribueix en 2 plantes: 
 
Planta baixa: hi trobareu els llibres, la bibliografia recomanada 
(BR), les obres de referència, la prestatgeria de novetats, la videote-
ca i el material dedicat a l’autoaprenentatge de llengua anglesa.  En 
aquesta planta trobareu el taulell de préstec i d’informació biblio-
gràfica, 4 ordinadors de sobretaula i una fotocopiadora-impressora 
d’autoservei. 
 
Primer pis: hi trobareu les revistes ordenades alfabèticament per 
títol i els repertoris de legislació i jurisprudència.  També trobareu 
5 ordinadors, 2 d’ells destinats a l’autoaprenentatge de l’anglès.  
 

 
Des dels ordinadors de la biblioteca i des de qualsevol ordinador 
amb accés a Internet podeu consultar el catàleg, on hi consta tot el  
fons de les biblioteques de la Universitat de Barcelona (llibres, 
revistes, recursos electrònics, enregistraments sonors, vídeos, 
multimèdia, etc.): http://cataleg.ub.edu/ 
 
Podeu cercar documents per autor, títol, matèria o paraula clau. 
Si els documents que necessiteu no es troben a les biblioteques de 
la UB podeu fer la cerca al Catàleg Col·lectiu de les Universitats 
Catalanes (CCUC): http://ccuc.cbuc.cat/  
 
Des del catàleg podeu accedir a la funcionalitat El meu compte: 
https://cataleg.ub.edu/patroninfo*cat, que us permet: 

⇒ Veure i renovar els vostres préstecs. 

⇒ Reservar documents disponibles i en préstec de qualsevol 
 biblioteca. 

 RECORDEU que podeu demanar a qualsevol taulell de 
 préstec que us portin exemplars disponibles d'altres 
 biblioteques. 

⇒ Crear les teves llistes de registres. 

⇒ Seleccionar i guardar les vostres cerques preferides. 

⇒ Consultar el vostre historial de préstecs. 

EQUIPAMENT, DISTRIBUCIÓ I FONS  

SERVEIS  
Préstec interbibliotecari.  
http://www.bib.ub.edu/serveis/prestec-interbibliotecari/ 
Localitza i subministra qualsevol tipus de document d’altres centres 
externs a la UB, abonant la tarifa establerta en cada cas.  
 
Suport a la docència. Oferim als docents del nostre centre un lloc 
d’atenció i suport en les plataformes docents, digitalització i assesso-
rament sobre els diferents serveis que el CRAI posa a la seva disposi-
ció. 

 
Reprografia. La biblioteca disposa d’una màquina fotocopiadora/
impressora en règim d’autoservei que funciona amb targetes recarre-
gables. Des de les aules d’informàtica de l’Escola i des dels ordina-
dors de la biblioteca, s’hi poden enviar documents per imprimir. 

Zona Wifi.  http://wifi.ub.edu/wifi.htm    
Oferim connexió a Internet i a la xarxa de la UB sense fils. Per utilitzar 
aquest servei cal configurar el vostre ordinador portàtil i identificar-
vos amb un identificador local.  
 
 
Xarxa Eduroam. http://wifi.ub.edu/eduroam 
 
L'objectiu d’aquesta xarxa és que en arribar a una altra organització 
disposem de connexió a Internet, accés a serveis i recursos de la 
nostra organització d'origen, així com accés a serveis i recursos de 
l'organització que en el moment els acull.  
 

 
Revistes electròniques 
http://www.bib.ub.edu/recursos-informacio/bbdd-revistes/ 
Cerqueu a catàleg totes les revistes subscrites per la UB o en accés 
obert (electròniques i en paper). 
 
Bases de dades 
http://www.bib.ub.edu/recursos-informacio/bbdd/ 
Consulta en línia de les bases de dades més rellevants de cada àmbit 
de coneixement. Podeu consultar les de la nostra especialitat cercant 
per Àrea temàtica de “Relacions laborals” (Aranzadi, Actualidad labo-
ral, Cissonline social...).   
 
Sumaris electrònics  
http://dialnet.unirioja.es/ 
 
Dialnet (Difusión de Alertas en la Red): projecte de cooperació que 
integra diferents recursos i serveis documentals, principalment de 
l'àmbit hispà, com servei d'alertes bibliogràfiques, hemeroteca virtual 
interdisciplinària, base de dades de continguts científics, dipòsit o 
repositori d'accés a la literatura científica a text complet, amb una 
clara aposta per l'accés lliure i gratuït, sumant-se al moviment Open 
Access.  
 
Accés als recursos des de fóra de la UB 
Podeu accedir a tots els recursos de la biblioteca connectant-vos a 
través del servidor proxy. Cal configurar el vostre navegador seguint 
aquestes especificacions: 
http://www.bib.ub.edu/serveis/acces-fora-ub/configuracio-proxy/ 
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