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Feixa Llarga, s/n (Pavelló de Govern) 
08907 L'Hospitalet de Llobregat    

 

De dl. a dv, de 8.30 a 20.30 h 

  
Préstec: 934 024 599 / 934 024 211 
Fax: 934 024 211 
Cap del CRAI Biblioteca: 934 024 284 
 
 
infobbell@ub.edu 

 crai.ub.edu/biblioteques/campus-bellvitge/                

 

El nostre Catàleg localitza tots els recursos del CRAI de la UB. 
 
 
 
 
També teniu accés a catàlegs d’altres universitats i centres d’inves-
tigació, com el Catàleg Col·lectiu de les Universitats de Catalunya 
(CCUC). 

   RECURSOS D’INFORMACIÓ 

   Catàlegs                                                   

   ReCercador +             

És el cercador específic de recursos electrònics del CRAI de la UB: 
e-revistes i llibres electrònics, articles d’e-revistes i bases de dades. 
Proporciona l’accés al text complet si està disponible. 

 
Actualment podeu accedir a més 
de 5.800 revistes a text complet 
i més de 70 bases de dades rela-

cionades amb les ciències de la salut. 

Consulteu tots els recursos que ofereix el CRAI a: crai.ub.edu 

   Dipòsits digitals            

BiPaDi  
La Biblioteca Patrimonial Digital de la Uni-
versitat de Barcelona és el portal que conté 
les còpies digitalitzades del fons patrimonial, 
bibliogràfic i documental de la Universitat de 
Barcelona. 

 
Dipòsit Digital de la UB 
Conté en format digital les publicacions en 
accés obert derivades de l’activitat docent, 
investigadora i institucional del professorat i altres membres de la 
comunitat universitària. 

 
RCUB Revistes Científiques de la UB 
És el portal de revistes científiques 
editades a la Universitat de Barcelona.  
 
A més, la Universitat de Barcelona participa en diversos dipòsits 

institucionals cooperatius com RACO, TDX, RECERCAT o MDX. 
 

 
 L1 estació Hospital Bellvitge 
 
 

   
 46, 65, L10, L70, L72, L80, L81, L86, L87, L94, LH1, LH2  
 
 

  
 R1, R2 estació Bellvitge 

 

http://www.bib.ub.edu/biblioteques/campus-bellvitge/


Està integrat per més de 27.000 monografies, 800 títols de revistes 
en paper, i una col·lecció electrònica de 5.800 revistes i 70 bases de 
dades accessibles des dels ordinadors que trobareu als diferents 
espais del CRAI Biblioteca. 
 

El fons en paper està distribuït en 2 plantes: 
 

Planta baixa (PB): Hi trobareu la bibliografia recomanada, obres      
  de referència i material audiovisual.  

Primer pis (P1):  Hi trobareu el fons històric i d’investigació i la 
  col·lecció de revistes en paper. 

El CRAI Biblioteca del Campus de Ciències de la Salut de Bellvitge es 
creà l’any 1994 amb el fons provinent de les biblioteques de la Fa-
cultat d’Odontologia, de l’Escola Universitària d’Infermeria i de 
l’Hospital de Bellvitge, mitjançant el conveni signat entre l’Institut 
Català de la Salut i la Universitat de Barcelona l’any 1993. 
 

Dóna suport als ensenyaments d’Infermeria, Medicina, Odontolo-
gia, Podologia, i Ciències Biomèdiques i a l’especialitat d’Inferme-
ria de Salut Mental. 

Préstec 
Per poder gaudir d’aquest servei cal tenir el carnet de la UB vigent i 
validat als taulells dels CRAI Biblioteques de la UB.  
     
 Préstec de documents 

 Trobareu informació sobre la disponibilitat i la ubicació 
(topogràfic) dels documents al Catàleg. 

 Podeu sol·licitar i retornar documents d’altres CRAI Bibliote-
ques de la UB.   

 Disposeu d’una màquina d’autopréstec per poder endur-vos i 
retornar els llibres. 

 També podeu utilitzar la bústia de retorn 
per a la devolució dels vostres préstecs. 

 
Préstec d’ordinadors portàtils 

Podeu disposar durant 4 hores d’un ordinador portàtil en préstec 
per utilitzar-lo dintre del CRAI Biblioteca. 
 

PUC: préstec de llibres entre les biblioteques del Consorci de Ser-
veis Universitaris de Catalunya (CSUC) 

El PUC permet als usuaris d’una biblioteca del CSUC tenir en prés-
tec llibres i documents d’una altra 
biblioteca de CSUC.  
 

Préstec interbibliotecari 
Aquest servei us permet localitzar i obtenir l’original o la còpia de 
qualsevol tipus de document que no es trobi als CRAI Bibliote-
ques de la UB ni del CSUC. 
 

Reserva i préstec de sales de treball 
Les sales de treball dels CRAI Biblioteques de la UB estan prepa-
rades per al treball individual o en grup. 

   SERVEIS 

   Préstec, reserves i renovacions 

Des d’El meu compte podeu consultar el Catàleg, veure i renovar els 
vostres préstecs; reservar documents —sempre que no sigui biblio-
grafia recomanada—, sales de treball, i consultar el vostre historial 
de lectura. 

Consulteu el Catàleg del CRAI a: cataleg.ub.edu 

Informació bibliogràfica i atenció 

El personal del CRAI Biblioteca us ajudarà a resoldre els vostres 
dubtes sobre el funcionament, serveis o recursos d’informació, de 
forma presencial o virtual, per mitjà del Servei d’Atenció als Usua-
ris (S@U). 
 
 
Us oferim entre altres serveis: 

 Suport en l’ús del Campus Virtual                

 Cerques bibliogràfiques per encàrrec 

 Assessorament en recerca i drets d’autor 

Reproducció de documents 

Disposem de dues màquines fotocopiadores impressores d’autoser-
vei connectades als ordinadors del CRAI Biblioteca. A les sales de 
treball també trobareu escàners per digitalitzar documents. 

Proporcionem l’accés als recursos electrònics a què està subscrit el 
CRAI des d’un dispositiu situat dins i fora 
de la xarxa de la UB mitjançant el SIRE 
(servei intermediari d’accés als recursos 
electrònics). 

Consulteu el fons electrònic del CRAI a: recercador.ub.edu 

   SOBRE NOSALTRES 

   FONS BIBLIOGRÀFIC 

   EQUIPAMENTS 

Us oferim: 

422 punts de lectura  

22 ordinadors a sala  

11 ordinadors portàtils  

xarxa sense fil (Wi-Fi)  

1 sala de treball reservada a 
professors o investigadors amb 
ordinador i escàner 

4 sales d’ús individual i 7 de 
grup amb ordinador i escàner  

1 aula d’informàtica 

2 fotocopiadores impressores 
d’autoservei en xarxa 

1 bústia pel retorn de  llibres 

1 màquina d’autopréstec 

Formació d’usuaris 

El CRAI Biblioteca organitza sessions formatives sobre l’ús dels re-
cursos i serveis que ofereix el CRAI.  
A més, al Campus Virtual Formació troba-
reu un recull de tots els materials d’auto-
formació. 

Consulteu tots els serveis que ofereix el CRAI a: crai.ub.edu 

El primer pis (P1) és la zona reservada per a l’estudi individual. Us 
demanem que estudieu en SILENCI.  

El personal del CRAI Biblioteca estem a la vostra disposició per resol-
dre qualsevol dubte bibliogràfic o de funcionament dels nostres ser-
veis i instal·lacions.  

Zona Wi-Fi i Eduroam 

El CRAI Biblioteca facilita connexió sense fil als membres de la UB i 
Eduroam, als de les institucions que participen en aquest projecte. 

Al CRAI Biblioteca us agraïm que: 

 No mengeu ni begueu (a excepció d’aigua). 

 Feu un ús responsable de l’equipament i de les instal·lacions. 

 No us connecteu a la Wi-Fi ni feu ús dels ordinadors amb finalitats 
no acadèmiques. 

 Silencieu els vostres dispositius electrònics i mòbils. 

 Respecteu les zones de silenci per a l’estudi individual. 

 Tracteu el fons bibliogràfic amb cura. 

Accés als recursos electrònics: SIRE 


