
Horaris 

De dilluns a divendres, de 8.30 a 20.00 h  

 

 

Adreça: Av. Prat de la Riba, 171, 08921 Santa Colo-

ma de Gramanet 

bibnhid@ub.edu  

 

Telèfon: 934 031 950  

Metro: línia 1 (Santa Coloma)/línia 9 (Singuerlín) 

Bus: B20, B27, B30, B81, B82 

 

  

 

AUTENTICACIÓ ALS SERVEIS EN LÍNIA 

 

Identificador CRAI 

Accés a El meu compte 

 Nom i cognom 

 Codi de barres del carnet de la UB 

 

Identificador UB 

Accés als Campus Virtual, Com accedir als recursos 

electrònics, Préstec interbibliotecari, Còpies digitals, 

Correu UB i Món UB. 

 Codi alfanumèric (al resguard de matrícula) 

 Contrasenya 

 

Identificador local 

Accés a Campus Virtual, Com accedir als recursos 

electrònics, Còpies digitals, Ordinadors, Préstec, Prés-

tec interbibliotecari, PUC, El meu compte, Zona  Wi-Fi i 

xarxa Eduroam 

 Es construeix afegint .alumnes a la part esquerra 

del correu: 

Correu: jmartf006@alumnes.ub.edu 

Identificador: jmartf006.alumnes 

 Contrasenya 

 

Eduroam per a membres de la UB de visita a 

una altra institució 

 Part esquerra del correu ub.alumnes 

     Exemple: 

     Correu: jarc7@alumnes.ub.edu 

     Ident.:  jarc7.alumnes 

 

 Contrasenya de la intranet UB 
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http://crai.ub.edu/ca/que-ofereix-el-crai 

 

Préstec 
 

El préstec de documents facilita la consulta dels fons 

bibliogràfics del CRAI fora dels seus recintes per un 

període de temps determinat. És imprescindible dis-

posar del carnet de la UB o d’un document que acredi-

ti el dret a préstec. Les condicions i la durada del 

préstec varien segons el tipus de préstec i d’usuaris. 

Les etiquetes (teixells) dels llibres indiquen: 

 

 Teixell blanc: préstec de 20 dies o més, segons el 

tipus d’usuari 

 Teixell verd: bibliografia recomanada, préstec de 

10 dies 

 Teixell verd amb cinta vermella: préstec de cap 

de setmana 

 Teixell vermell: exclòs de préstec (consulta a  sa-

la) 

 

Es poden sol·licitar i retornar documents d’altres CRAI 

Biblioteques de la UB en qualsevol dels taulells de 

préstec dels CRAI Biblioteques. 

 

El meu compte és un espai personal des del qual es 

poden renovar els documents en préstec i fer reser-

ves. 

 

 

El CRAI Biblioteca de Farmàcia i Ciències de l’Alimenta-

ció, Campus Torribera, forma part, juntament amb la 

resta de biblioteques de la Universitat de Barcelona, 

del Centre de Recursos per a l’Aprenentatge i la Inves-

tigació (CRAI) i té com a objectiu cobrir les necessitats 

derivades de l'activitat docent i investigadora de l’a-

lumnat, professorat i investigadors del campus. 

 

La biblioteca, situada a l’edifici docent i d’atenció a 

l’estudiant del Campus de Torribera, aglutina els fons 

especialitzats i de recerca dels ensenyaments de Nutri-

ció Humana i Dietètica, Ciència i Tecnologia dels Ali-

ments i Ciències Culinàries i Gastronòmiques, a més 

de la col·lecció especial Grewe, especialitzada en ali-

mentació i gastronomia. 

 

Préstec consorciat (PUC) 
 

El PUC és un servei de préstec gratuït que permet als usu-

aris sol·licitar i tenir en préstec documents d’una altra 

biblioteca del Consorci de Serveis Universitaris de Catalu-

nya (CSUC).  

 

Préstec interbibliotecari 

 

La biblioteca localitza i subministra documents —o la cò-

pia— que no es troben al CRAI de la UB  i que no estan 

disponibles en altres universitats catalanes a través 

del PUC. Aquest servei està subjecte a tarifes. 

 

Préstec de portàtils 

 

Posa a la vostra disposició ordinadors per treballar dintre 

de la biblioteca. El préstec és de 4 hores renovables. 

 

Sales de treball en grup 

 

La biblioteca disposa d’una sala per treballar en grup. Es 

pot reservar des de l’espai El meu compte. 

 

Zona Wi-Fi i xarxa Eduroam 

 

El servei de Wi-Fi ofereix connexió a Internet a tots els 

membres de la UB. Els usuaris d’altres institucions que 

formin part de la xarxa Eduroam també disposen d’aques-

ta connexió segura. 

 

Formació d’usuaris 

http://crai.ub.edu/ca/que-ofereix-el-crai/formacio-usuaris 

 

S’organitzen sessions formatives sobre l’ús dels recursos i 

serveis que ofereix el CRAI. També s’imparteixen sessions 

específiques en el marc d’algunes assignatures. 

 

Com citar i gestionar la bibliografia 

 

Oferim informació i exemples sobre com citar documents 

en una bibliografia. Mendeley és un gestor de referències 

bibliogràfiques amb característiques avançades de xarxa 

social, integrat amb les bases de dades comercials, el re-

positori institucional i el catàleg del CRAI de la UB. 

 

Campus Virtual 

 

Plataforma virtual orientada al suport de la docència. Des 

del CRAI us ajudem en la seva gestió i utilització.  

SERVEIS 

Informació i atenció 

 

El personal de la biblioteca us ajudarà a resoldre els 

dubtes sobre el funcionament i l’ús dels diferents ser-

veis i recursos d’informació. 

 Sol·licitud d’informació bibliogràfica 

 Suport a la docència 

 Suport a la recerca 

 Assessorament en drets d’autor, propietat in-

tel·lectual i accés obert 

 Serveis per a persones amb necessitats especi-

als 

RECURSOS D’INFORMACIÓ 

http://crai.ub.edu/ca/recursos-d-informacio 

 

CercaBib  

 

 

 

 

 

 

Permet cercar des d’un únic punt i de manera simultà-

nia, a tots els recursos d'informació del CRAI al marge 

de suport, tipologia o ubicació del recurs: catàleg; 

bases de dades, llibres electrònics i revistes electròni-

ques (antic ReCercador); i dipòsits digitals de la UB. 

 

Com accedir als recursos electrònics de la UB  

http://crai.ub.edu/ca/que-ofereix-el-crai/acces-

recursos/acces-recursos-proxy 

 

El SIRE (Servei Intermediari d’Accés als Recursos Elec-

trònics) és el servei adreçat al PDI, alumnat i PAS de la 

UB que permet accedir als recursos d’informació elec-

trònics subscrits pel CRAI.  

Servei d’Atenció als Usuaris (S@U) 

http://crai.ub.edu/que-ofereix-el-crai/sau 

 

El S@U és un servei d’informació 

virtual per resoldre qualsevol con-

sulta sobre els CRAI Biblioteques i 

sobre els seus recursos i serveis. També ens podeu fer 

arribar queixes, suggeriments i agraïments. 
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