RECURSOS D’INFORMACIÓ
Campus Virtual
Des del web del CRAI teniu accés a les plataformes
docents de la UB. Cal que obtingueu l’identificador i la
contrasenya al Món UB amb els quals podreu accedir
a aquest espai http://campusvirtual2.ub.edu/.

HORARIS, TELÈFONS, ADREÇA I TRANSPORTS
El CRAI Biblioteca del Campus de l’Alimentació de Torribera obre de dilluns a divendres
de 8.30 a 20 h.
Horaris especials

Dipòsit Digital

Informació i préstec

Recull les publicacions digitals en accés obert derivades de l’activitat docent, investigadora i institucional
del professorat i altres membres de la comunitat universitària: http://diposit.ub.edu/dspace/.

Telèfon: 934 031 950

Cercador de recursos electrònics
El ReCercador us ofereix un sol
punt d’accés als diferents recursos electrònics com ara bases de
dades, portals de revistes i revistes electròniques.
Permet fer cerques simultànies a diverses bases de
dades a la vegada amb una única interfície de cerca.
A més, si us identifiqueu com a usuaris UB a El meu
espai podreu crear els vostres grups de recursos,
guardar cerques, crear i modificar alertes, personalitzar la previsualització dels resultats, etc.

Fax: 934 031 952
Recinte de Torribera – edifici de docència i
d’atenció a l’estudiant (Verdaguer)
Av. Prat de la Riba, 171
08921 Santa Coloma de Gramenet
(Barcelona)

Metro: Línia 1 Santa Coloma i línia 9 Església Major
Bus: 30, 20, 81

Guies temàtiques
També podeu consultar les guies temàtiques de
Nutrició i Ciència i Tecnologia dels Aliments on
trobareu una selecció dels millors recursos web relacionats amb el vostre ensenyament: http://
www.bib.ub.edu/recursos-informacio/guies-tematiques/.

Web: http://www.bib.ub.edu/biblioteques/
alimentacio/
Blog: http://blocfarminfo.ub.edu/

NORMES D’ÚS








La consulta del fons és d’accés lliure, però s’adreça principalment a la comunitat universitària.
El material bibliogràfic i les instal·lacions són un
bé públic que s’ha de respectar i conservar.
No és permès reservar-hi punts de lectura.
No col·loqueu les obres consultades a les prestatgeries, deixeu-les als carros.
Desconnecteu els mòbils.
No és permès entrar-hi menjar ni begudes.

BEQUES DE COL·LABORACIÓ
La Universitat de Barcelona convoca anualment beques de col·laboració amb el CRAI. Més informació a:
http://www.bib.ub.edu/crai/beques/.
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ESPAIS I EQUIPAMENTS
La consulta del fons és d’accés lliure per
a tota la comunitat científica i universitària, i també per a la resta d’usuaris.
Al CRAI Biblioteca del Campus de
l’Alimentació de Torribera trobareu els llibres, els
fullets, les obres de referència, les revistes i els audiovisuals.
 Els llibres estan ordenats per matèries, segons
una classificació alfanumèrica (CDU), que apareix
com a «topogràfic» a la fitxa del catàleg.
 Els llibres amb el teixell de color verd formen les
bibliografies bàsiques de les assignatures
(Bibliografia Recomanada).
 Els diccionaris, les enciclopèdies i les altres obres
de referència, així com les revistes, estan exclosos de préstec.
 Els documents amb el teixell de color vermell al
llom indiquen que són de consulta a sala i no es
poden endur a casa.
Als prestatges que envolten el taulell d’informació i
préstec trobareu les revistes que rebem a la biblioteca
i també el Fons Grewe, col·lecció especialitzada en
gastronomia i cuina.
Moltes de les revistes són consultables en format electrònic des dels recursos d’informació de la web del
CRAI; el Fons Grewe també disposa d’una col·lecció
digital amb llibres de cuina i gastronomia del segle XVI
al XVIII.
Les tesis les podeu
http://www.tdx.cat/.
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a

També podeu ampliar la cerca al Catàleg Col·lectiu de
les Universitats de Catalunya (botó CCUC) i consultar
catàlegs d’altres universitats i de centres d’investigació.

SERVEIS
Informació i atenció a l’usuari
El personal del CRAI Biblioteca del Campus
de l’Alimentació de Torribera us pot ajudar a
resoldre els dubtes que tingueu sobre el
funcionament dels diferents serveis i sobre
els diferents recursos d’informació. El servei Pregunteu al bibliotecari rep les vostres consultes les 24 hores del dia.
Préstec

Préstec interbibliotecari: localitza i subministra documents que no es troben al fons de la UB. Fotocòpies
gratuïtes: permet obtenir còpies d’articles de revistes
que no es troben a la vostra biblioteca habitual ni en
format electrònic (PDI, doctorands i estudiants de
màster oficial UB).
Formació d’usuaris
Podeu assistir a sessions formatives gratuïtes, a l’aula de formació, sobre els recursos
i serveis des de la pàgina web de Formació
d’usuaris del CRAI.
http://www.bib.ub.edu/serveis/formacio-usuaris/
Canals de difusió

Podeu gaudir d’aquest servei amb:
 el carnet UB, havent-lo activat prèviament
des de qualsevol taulell de préstec de les
biblioteques del CRAI;
 qualsevol document que acrediti el vostre
dret de préstec.

El Blog, Facebook, Netvibes i Twitter són
algunes de les eines que la biblioteca
utilitza per comunicar-se amb els usuaris.
També hi trobareu informació que pot ser
del vostre interès relacionada amb els ensenyaments
de NHID i CTA.

Consulteu el Reglament del servei de préstec.

Zona Wi-Fi

Renovacions

Oferim connexió a Internet i a la xarxa de la UB a tots
els membres de la comunitat universitària sense haver de disposar d’una connexió fixa a la xarxa.

Podeu fer les renovacions dels préstecs al
taulell de préstec, per telèfon o per Internet
des d’El meu compte, que trobareu a la
pantalla de consulta del catàleg. Un cop
identificats podreu reservar documents que no estiguin disponibles, activar i veure el vostre historial de
préstec, renovar els documents que tingueu en préstec, etc.

CATÀLEGS

Sales de treball

Podeu consultar el catàleg de les biblioteques del CRAI de la Universitat de Barcelona (http://cataleg.ub.edu/) des dels
ordinadors del CRAI Biblioteca del Campus de l’Alimentació de Torribera i també
des de qualsevol ordinador amb accés a Internet.

Hi ha dues aules que es poden reservar per treballarhi en grup.

Hi podreu localitzar llibres, revistes, recursos electrònics, enregistraments sonors, vídeos, multimèdia, mapes i qualsevol altre tipus de material.

Obtenció de documents

Consulteu les Instruccions d’ús de sales de treball.
Préstec de portàtils
Podeu sol·licitar el préstec d’ordinadors portàtils per utilitzar-los dintre de la Biblioteca i
connectar-vos a la xarxa Wi-Fi.

Aula d’ordinadors
L’aula d’ordinadors, situada al final de la
biblioteca, està equipada amb 35 ordinadors d’accés restringit a membres de la
Universitat i una fotocopiadora impressora d’autoservei.
La biblioteca des de casa
Com a estudiants de la UB podeu accedir des de fora
de la UB als recursos electrònics d’accés restringit si
configureu el vostre navegador seguint les instruccions que trobareu al web: Pàgina inicial > Ajuda >
Com accedir als recursos electrònics.
Us cal l’identificador i la contrasenya amb què accediu
al Món UB i al correu electrònic.

