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El CRAI Biblioteca de Biologia 

El CRAI Biblioteca de Biologia 

té els seus orígens en el fons 

bibliogràfic de l’antic Seminari de 

Biologia. 

Actualment està ubicat a l’edifici 

Prevosti de la Facultat de 

Biologia, on acull i comparteix 

l’espai amb el Centre de 

Documentació de Medi Ambient 

(CDMA) de la Generalitat de 

Catalunya. Combina els fons de 

recerca i els especialitzats dels 

ensenyaments impartits a la 

Facultat de Biologia. 
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Adreça i horaris 

Adreça i contacte 

   Diagonal 643 - 08028 Barcelona 

   Tel.: 934 021 567 

   Correu electrònic: prestecbio@ub.edu 

   Web del CRAI Biblioteca de Biologia 

Horaris 

   De dilluns a divendres, de 8 h a 20 h 

   Caps de setmana en períodes d’exàmens, 

   de 10 h a 21 h 

   Més informació sobre Horaris especials 

Transport 

   Metro: L3 – Palau Reial 

   Tram: T1, T2, T3 – Pius XII o Palau Reial 

   Bus: 7, 33, 60, 63, 67, 113, H6 
           L12, L14, L79, L97 

http://maps.google.es/maps?q=barcelona+diagonal+643&hl=ca&sll=40.396764,-3.713379&sspn=12.342864,19.753418&vpsrc=0&hnear=Avinguda+Diagonal,+643,+08028+Barcelona,+Catalunya&t=m&z=16
http://www.bib.ub.edu/biblioteques/biologia/
http://www.bib.ub.edu/index.php?id=8
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Accés principal 

Zona de lectura 

Fons general 

Diccionaris i enciclopèdies 

CD i DVD 

Novetats 

Préstec i informació bibliogràfica 

Aula d’ordinadors S1 

Ordinadors de consulta ràpida 

Fotocopiadora/impressora S1 

Cartellera digital 

Accés hemeroteca 

Accés mobilitat reduïda (ascensor) 

Despatxos i direcció 

Herbari docent 

Espais – Planta S1 
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Accés hemeroteca 

Zones de lectura 

Fons de revistes 

Fons AEC (Asociación Europea de Coleopterología) 

Sala de reserva i fons especials 

Punt d’informació 

Magatzems biologia i CDMA 

Aula d’ordinadors S2 

Sales de treball 

Sala multiús 

Fotocopiadora/impressora S2 

Cartellera digital 

Accés mobilitat reduïda 

Despatx 

CDMA 
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Espais – Planta S2 
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Planta S1 

Monografies i obres de referència, ordenades per matèries, segons la CDU 
(classificació decimal universal) 

Material multimèdia (ordenat també segons la CDU) 

Herbari docent 
 

Planta S2 

Revistes, ordenades alfabèticament 

Cartoteca 

Fons AEC (Asociación Europea de Coleopterología) 

Fons CDMA (Centre de Documentació de Medi Ambient) 
 

Al taulell   

Tesis doctorals 

Fons de dipòsit / reserva 
 

Al web del CRAI 

Recursos electrònics (revistes, bases de dades, producció científica UB) 

Espais – Distribució del fons 
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Tipus d’identificació 

Accés a… Tipus d’identificació Clau d’accés 

Campus Virtual 

MónUB 

Servidor intermediari (Proxy) 

Identificador UB 

Usuari:ID matrícula 

Contrasenya: MónUB (generada per l’usuari) 

Obtenció de les claus d’accés 

Ordinadors aules 

WiFi 
Identificador local 

(Usuari: ID, a partir del correu UB > Ex.: jherg007@alumnes.ub.edu) 

Usuari: jherg007.alumnes 

Contrasenya: MónUB (generada per l’usuari) 

El meu compte (Catàleg) 

Identificador local 
 

(Usuari: ID, a partir del correu UB > Ex.: jherg007@alumnes.ub.edu) 

Usuari: jherg007.alumnes 

Contrasenya: MónUB (generada per l’usuari) 

Identificador CRAI 
 

Usuari: nom i cognoms 

Contrasenya: codi de barres CarnetUB 

El meu espai (ReCercador) 
 

Identificador local 
 

(Usuari: ID, a partir del correu UB > Ex.: jherg007@alumnes.ub.edu) 

Usuari: jherg007.alumnes 

Contrasenya: MónUB (generada per l’usuari) 
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http://www.ub.edu/portals/satelites/RecordatoriIdentificacio
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Recursos – Web del CRAI 

Portal d’accés 

a tots els 
recursos i serveis 
que ofereixen les 
biblioteques del 

CRAI 

www.bib.ub.edu 
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http://www.bib.ub.edu/
http://www.bib.ub.edu/
http://www.bib.ub.edu/
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Consulta al 
catàleg UB 

Consulta al 
catàleg CCUC 

Accés a totes les 
opcions del catàleg 

(cerca ràpida i 
avançada, altres 
cerques, i ajuda) 

Recursos – Catàleg 

Permet localitzar els documents a les diferents biblioteques del CRAI. 

Accés directe, des de la pàgina principal del web del CRAI 
 

El CRAI Biblioteca de Biologia en cinc minuts. Curs 2013-2014 
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Pàgina principal: 

campusvirtual2.ub.edu 

Recursos – Campus Virtual 

Entorn virtual que complementa l’aprenentatge presencial (documentació, 
bibliografia recomanada, fòrums, qüestionaris, activitats, etc.). 

Accés des del web del CRAI o des del portal MónUB: 
 

http://campusvirtual2.ub.edu/ 
 

Navegació per l’arbre 
d’ensenyaments i 

assignatures Accés a 
El meu Campus Virtual 
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Recursos – Guies temàtiques 

Selecció de recursos en línia, relacionats amb els àmbits 
temàtics de docència, aprenentatge i recerca de la UB. 

Accés a les 
guies temàtiques 

El CRAI Biblioteca de Biologia en cinc minuts. Curs 2013-2014 

http://www.bib.ub.edu/
http://www.bib.ub.edu/
http://www.bib.ub.edu/
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Recursos electrònics 

Accés a revistes i llibres electrònics, bases de dades, etc., per diverses 
vies, des de la pàgina principal del CRAI. 

Catàleg UB 

ReCercador 

Recursos 
d’informació 

Enllaços ràpids 

El CRAI Biblioteca de Biologia en cinc minuts. Curs 2013-2014 

http://www.bib.ub.edu/
http://www.bib.ub.edu/
http://www.bib.ub.edu/
http://www.bib.ub.edu/
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Localització i accés als recursos electrònics. Cerques simultànies a més d’un recurs 
alhora. Accés al text complet (recursos subscrits per la UB). 

Recursos – ReCercador 

El meu espai: 
permet personalitzar les 
opcions del ReCercador 

Accés: 
des de la pàgina principal del CRAI 
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http://www.bib.ub.edu/
http://metalib.cbuc.cat/V/?portal=UB&institute=UB
http://metalib.cbuc.cat/V/ST9TNDGP2K8X4LIRRTAEYF1DLLREGC9XI2UMFLRJGII664RYMU-37555?PORTAL=UB&INSTITUTE=UB&pds_handle=GUEST
http://metalib.cbuc.cat/V/ST9TNDGP2K8X4LIRRTAEYF1DLLREGC9XI2UMFLRJGII664RYMU-37555?PORTAL=UB&INSTITUTE=UB&pds_handle=GUEST
https://metalib.cbuc.cat/pds?func=load-login&calling_system=metalib&institute=UB&selfreg=Y&url=http://metalib.cbuc.cat:80/V/BEC8CPI78NGQ9J2UBBAVQ1G5B16PD1ARSSKCSPFDCEKTX6R8E9-01732?func=eshelf-2
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Renovacions:  
(il·limitades, excepte documents reservats) 
 

 Via: taulell, telèfon, web (El meu compte) 

Sol·licitud de documents d’altres 
CRAI Biblioteques UB: 

Via: taulell, web (El meu compte) 

Sancions: 

   Fons general: un dia, per document i per 
          dia de retard 

   Bibliografia recomanada: quatre dies, ídem 

   Cap de setmana: sis dies, ídem 

Més informació: Reglament de préstec 

 

Màxim: 

   Cinc documents (alumnes de Grau) 

Terminis: 

   Fons general: deu dies (alumnes de Grau) 

   Bibliografia recomanada: set dies 

   Cap de setmana 

Reserves:  
(excepte documents exclosos i de cap de 
setmana) 

   Via: taulell, web (El meu compte) 

   La bibliografia recomanada només 

   admet reserves des dels taulells de 

   préstec dels CRAI Biblioteques. 
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Serveis – Préstec 
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https://cataleg.ub.edu/patroninfo*cat
https://cataleg.ub.edu/patroninfo*cat
https://cataleg.ub.edu/patroninfo*cat
http://www.bib.ub.edu/fileadmin/arxius/reglamentprestecnou.pdf
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Préstec PUC: servei gratuït que permet als usuaris d’una biblioteca del 
CBUC (Consorci de Biblioteques Universitàries de Catalunya) sol·licitar en 
préstec documents d’una altra biblioteca del CBUC. 

PUC in situ: préstec presencial, a la biblioteca on es troben 
                    els documents. 

PUC via web: préstec remot, a través del CCUC (Catàleg Col·lectiu 
                     de les Universitats de Catalunya). 

Requeriments: 

Estar donat d’alta com a usuari a la biblioteca de la institució pròpia. 

NO tenir préstecs vençuts a la institució pròpia. 

NO estar bloquejat a la institució pròpia. 

Serveis – Préstec PUC 

El CRAI Biblioteca de Biologia en cinc minuts. Curs 2013-2014 
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Normes bàsiques: 

Cal llegir, emplenar i signar el contracte inicial 

Ús restringit al recinte de la biblioteca 

Connexió a la xarxa via Wi-Fi 

Ús per a finalitats exclusivament acadèmiques 

Horari: de 8 h a 19 h 

Període màxim: 4 h 

Sancions: retorn amb retard > bloqueig d’usuari, mínim cinc dies 

Reincidències: suspensió del servei durant tot el curs acadèmic 

Més informació: Normativa del servei 

Serveis – Préstec de portàtils 

El CRAI Biblioteca de Biologia en cinc minuts. Curs 2013-2014 

http://www.bib.ub.edu/fileadmin/arxius/normativaprestecportatils.pdf
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Cinc sales de treball en grup: 

Cal disposar del carnetUB i no tenir cap sanció 

Horari: de 8.05 h a 19.45 h 

Període màxim: 2 h 

Reserves: via web, des del Catàleg UB, a través d’El meu compte 

Més informació a: Com reservar les sales de treball 

Una sala multiús: 

Cinc taules de treball en grup amb les mateixes condicions d’ús exposades en 
el punt anterior. 

Aparells per a la visualització de material multimèdia. 

Lupes i microscopis per a l’observació de preparacions microscòpiques. 

Serveis – Sales de treball 
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http://www.bib.ub.edu/serveis/espais-aprenentatge/reservar-sales-treball/
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Cal configurar el 
navegador, 

Ipad o Iphone 
 

Serveis – Accés remot 

Accés als recursos electrònics subscrits pel CRAI des d’ordinadors 
externs a la xarxa UB 

Identificador UB 

Accés a les instruccions 
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http://www.bib.ub.edu/serveis/acces-fora-ub/
http://www.bib.ub.edu/
http://www.bib.ub.edu/serveis/acces-fora-ub/
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Dues fotocopiadores impressores (plantes S1 i S2) 

Autoservei 

Màquina expenedora + recàrrega de targetes (planta S1) 

Ordres d’impressió: 

Des de tots els ordinadors de la biblioteca 

Localitzador del document: ID PAU (etiqueta blava, a l’ordinador) 

Ordres d’impressió cap a la copisteria de la facultat (Rey Center): 
des de la sala d’ordinadors S2 

Dos escàners (planta S1) 

Autoservei 

Serveis – Reprografia 

El CRAI Biblioteca de Biologia en cinc minuts. Curs 2013-2014 
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Suport presencial 

Taulell 

Sessions de formació 

Programades 

A mida 

Suport a distància 

Tel.: 934 021 568 

Ajuda 

CRAI x Tu 

Materials d’autoaprenentatge: Guies i tutorials 
 

PaB 24x7 

Serveis – Informació i formació 
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http://www.bib.ub.edu/serveis/pab/
https://cvformacio2.ub.edu/course/view.php?id=283#section-3
http://www.bib.ub.edu/ajuda/
http://www.bib.ub.edu/bxtu/
https://cvformacio2.ub.edu/course/category.php?id=201
http://www.bib.ub.edu/serveis/pab/
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