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Els Punts de Suport a la Docència (PSD), ubicats a cada 

biblioteca, ofereixen als docents un únic lloc d’atenció 

a les sol·licituds de suport i assessorament en 

l’elaboració de materials, l’ús de les plataformes i eines 

docents, els drets d’autor i la innovació docent.  

Campus Virtual: Assessorament en la utilització 

d’aquesta plataforma docent que conté bibliografia 

recomanada, textos de consulta, fòrums, exàmens 

d’anys anteriors, exercicis en línia i altre material com-

plementari de les assignatures dels diferents ensenya-

ments.  

Les guies temàtiques són una selecció de recursos bi-

bliogràfics, propis o localitzats a Internet relacionats 

amb els àmbits temàtics de docència i recerca de la 

Universitat. Us recomanem les guies de Física, Química, 

Ciència de Materials i Enginyeria Química.  

GUIES TEMÀTIQUES 

SESSIONS DE FORMACIÓ D’USUARIS 

La Biblioteca organitza diverses sessions de formació 

d’usuaris sobre l’ús dels recursos i serveis que ofereix 

el CRAI.  

INFORMACIÓ I REFERÈNCIA VIRTUAL PaB24x7 

El PaB24x7 és un servei d’informació per resoldre qual-

sevol qüestió sobre la biblioteca, el funcionament dels 

seus serveis i la recerca bibliogràfica  i documental.   

BEQUES DE COL····LABORACIÓ   

La UB convoca anualment beques de col·laboració amb 

la Biblioteca dirigides a estudiants de qualsevol dels 

ensenyaments de grau, de primer i segon cicle, màster 

universitari o programes de doctorat.  

PRÉSTEC  

Des del taulell de préstec, per telèfon (93 402 13 21) o 

via web podeu reservar documents, demanar a la vos-

tra biblioteca llibres d’altres seccions de la UB i reno-

var els vostres préstecs.  Podeu gaudir d’aquest servei 

si teniu el carnet Som UB.  Més informació al Servei de 

Préstec. 

Préstec Interbibliotecari: Subministra documents 

de centres externs a la UB . Servei subjecte a tarifes.  

FOTOCÒPIES / IMPRESSIONS / ESCÀNER 

La Biblioteca disposa de dues màquines fotocopiado-

res en règim d’autoservei. Des de qualsevol ordinador 

podeu imprimir a les fotocopiadores. L’expenedor  de 

targetes es troba a la primera planta. 
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http://www.bib.ub.edu/serveis/prestec/
http://www.bib.ub.edu/serveis/prestec/
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 PRESENTACIÓ DE LA BIBLIOTECA       PLANTA PRIMERA       PLANTA BAIXA 

Per localitzar els llibres  anoteu-vos la signatura que 

apareix al catàleg: ex. MANUALS 53 TIP on MANUALS 

és la secció i 53 TIP la classificació. 

Hi trobareu l’hemeroteca amb les revistes, les obres 

d’informació i referència especialitzades, el material 

audiovisual, una mostra del fons històric i les exposici-

ons.   

Les obres del fons antic, les tesis, els projectes de final 

de carrera i alguns títols de revistes són a un dipòsit i 

cal demanar-los al taulell. 

Es disposa de 10 ordina-

dors de consulta , una aula 

d’informàtica, dues sales 

de treball i una sala 

d’audiovisuals amb repro-

ductors de vídeo i DVD. 

      FONS 

Està centrat en les àrees temàtiques de Física, Química, 

Enginyeria de Materials, Enginyeria Electrònica, Enginye-

ria Química i Meteorologia i Climatologia. 

Tipologia: obres bàsiques i especialitzades, publicaci-

ons periòdiques, bases de dades i material audiovisual. 

• 40.000 monografies 

• 1500 revistes electròniques 

• 190 revistes en paper 

• 400 vídeos 

• 2800 tesis doctorals i projectes  

      CATÀLEGS 

Des de qualsevol ordinador amb accés a Internet, po-

deu consultar el catàleg de les Biblioteques de la Uni-

versitat de Barcelona, així com el CCUC (Catàleg 

Col·lectiu de les Universitats de Catalunya) i d’altres 

catàlegs espanyols i d’arreu del món.  

http://cataleg.ub.edu/

