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Feixa Llarga, s/n (Pavelló de Govern). 

08907 L'Hospitalet de Llobregat. 

   

Dl-Dv: de 8.30 a 20.30 h. 

(Consulteu al Web: Horaris especials) 

  

Préstec : 93 402 45 99 / 93 402 42 11 

Fax: 93 402 42 11 

Cap de la biblioteca: 93 402 42 84 

  

infobbell@ub.edu 

     Segueix-nos: 

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

Transport: 
 
   L1 estació  “Hospital Bellvitge”  
 
 

  1, 2, 65, L70, L72, L80, L81, L86, L90, EA, EB, EN  
 
 

  R1, R2 estació “Bellvitge” 

Aquest fons està integrat per més de 27000 monografies, 800 títols 
de revistes en paper i accés electrònic a més de 4000 títols de pu-
blicacions relacionades amb l’àmbit de les Ciències de la Salut. 
 
La biblioteca té el fons distribuït en dues plantes: 
Planta baixa. Hi trobareu la bibliografia recomanada, obres de refe-

rència i material audiovisual. Els llibres estan classificats per 
matèries, seguint una classificació alfanumèrica, que apa-
reix com a Topogràfic al catàleg. 

Primer pis. Hi trobareu dues seccions: 

 Fons històric i d’investigació (monografies)  

 Hemeroteca amb les revistes ordenades alfabèticament per 
títol. Els números corresponents a l’any en curs es troben a 
l’expositor de revistes. 

SOBRE LA BIBLIOTECA 

DISTRIBUCIÓ DEL FONS 

EQUIPAMENTS 

La biblioteca ofereix 2.777 m2 per a l’aprenentatge i la recerca.  
Disposa de: 

 422 punts de lectura,  

 22 ordinadors de consulta a sala,  

 ordinadors portàtils,  

 xarxa sense fils (WIFI),  

 1 bústia de retorn de llibres, 

 2 fotocopiadores/impressores d’au-

toservei en xarxa 

 1 màquina d’autopréstec, 

 1 sala de treball reservada a profes-
sors/investigadors amb ordinador i 
escàner, 

 4 sales de treball individual amb 
ordinador i escàner,  

 7 sales de treball en grup amb ordi-

nador i escàner (per a 5 persones), 

 1 aula d’informàtica (amb 22 ordina-
dors) 

 La biblioteca es creà l'any 1994 amb els fons provinents de les 
biblioteques de la Facultat d'Odontologia, de l'Escola d'Infermeria i 
de l'Hospital de Bellvitge que cedí el seu fons 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 Mèdiques Bàsiques i a les especialitats 
de Llevadores i Infermeria de Salut Mental. 

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


Campus Virtual                                http://campusvirtual.ub.edu/ 

Préstec 
Podeu gaudir d’aquest servei si teniu el carnet UB o un document 
que acrediti el vostre dret a préstec.  

      

   > Préstec de Documents 

 Són susceptibles de préstec tots els documents que figuren al 
catàleg com a disponibles o amb data de retorn. 

 Les etiquetes indiquen el tipus de préstec dels documents: 
blanques, préstec normal; blaves, bibliografia recomanada; 
vermelles, préstec restringit (màxim dos dies, generalment 
caps de setmana); grogues, exclosos de préstec. 

 Podeu sol·licitar i retornar documents d'altres biblioteques 
del CRAI de la UB a qualsevol dels seus taulells .  

 També podeu fer servir la màquina d’autopréstec per retor-
nar i/o endur-vos els documents.  

 A més, disposeu d’una bústia a la porta 
d’entrada de la biblioteca per retornar 
els documents. 

 
> Préstec de Sales de treball 

L'objectiu d'aquest servei és facilitar als usuaris de la Comuni-
tat UB l'ús i la reserva de les sales de treball disponibles a les 
biblioteques del CRAI de la UB, per tal que puguin gaudir d'un 
espai per realitzar treballs individuals o en grup.  

 
> Préstec de Portàtils 

La biblioteca ofereix en préstec ordinadors portàtils  als estu-
diants, professors i personal d'administració i serveis de la UB 
per tal que puguin accedir a la informació electrònica i a la 
xarxa sense fils (WiFi) de la UB.  

 
Reserves i Renovacions 
Es poden fer al taulell o per Internet, a través de l’opció El meu 
compte.  

El Catàleg és l’eina que permet conèixer la localització dels docu-
ments disponibles a les biblioteques del CRAI de la UB i a un impor-
tant fons antic (Reserva).  
 
També teniu accés a altres catàlegs col·lectius (CCUC), d’altres uni-
versitats, centres d’investigació, etc. 

És una plataforma docent que serveix de su-
port a la docència i a l'aprenentatge dels dife-
rents ensenyaments de la UB. 
 
Cal que obtingueu el vostre identificador i contrasenya al Món UB 
(el vostre espai personal com alumnes de la UB). 

SERVEIS 

Préstec. Reserves i Renovacions 

RECURSOS D’INFORMACIÓ 

Catàlegs                                                      http://cataleg.ub.edu/ 

Des d'El meu compte podeu consultar el catàleg, veure i reno-
var els vostres préstecs, reservar documents i sales de treball, i 
consultar el vostre historial de lectura.  

Recercador             http://recercador.ub.edu/  

És el cercador de recursos electrònics.  
 
Ofereix un sol punt d’accés a diferents recursos electrònics: bases 
de dades, portals de llibres electrònics, portals de revistes i revis-
tes electròniques. Permet, així mateix, fer cerques simultànies en 
diverses bases de dades des d’una interfície de cerca única. 
 
A més, si us identifiqueu com a usuaris de la UB, des d’El meu 
compte, podeu crear els vostres grups de recursos preferits, desar 
cerques, guardar les referències, fer alertes, etc. 

Consulteu tots els serveis que ofereix el CRAI a:  www.bib.ub.edu Consulteu tots els recursos que ofereix el CRAI a:  www.bib.ub.edu 

e- Dipòsits de la UB                http://diposit.ub.edu/ 

Recullen les publicacions digitals en accés obert 
derivades de l'activitat docent, investigadora i 
institucional del professorat i altres membres de la comunitat uni-
versitària (Dipòsit digital de la UB), i revistes científiques editades 
a la Universitat de Barcelona (Revistes científiques de la UB).  
 
A més, la Universitat de Barcelona participa de diversos dipòsits 
institucionals cooperatius, com RACO, TDX, RECERCAT, MDX, Por-
tal Universitat de Barcelona. Fons de reserva, Memòria digital de 
Catalunya, etc.  

Guies Temàtiques 

Són una selecció de recursos bibliogràfics i de suport a l’estudi, la 
formació i l’aprenentatge relacionats amb els àmbits temàtics de 
docència i de recerca de la Universitat. 

Informació bibliogràfica, Atenció i Formació d’usuaris 

El personal de la biblioteca us ajudarà a resoldre els vostres dubtes 
sobre el funcionament de la biblioteca, dels serveis i dels recursos 
d’informació.  
També atén consultes especialitzades, relacionades amb el suport 
a la docència i a la recerca, i organitza sessions formatives gratuï-
tes per als membres de la UB sobre els recursos i serveis de la  
biblioteca. 
 
 
 
 

A més, disposeu del servei d’informació virtual 
Pregunteu al Bibliotecari, pensat per resoldre qual-

sevol qüestió sobre la biblioteca, el funcionament dels seus serveis 
i la recerca bibliogràfica i documental, i que podeu utilitzar les 24 
hores del dia els 7 dies de la setmana. 

Reprografia 

La biblioteca disposa de dues màquines fotocopiadores / impresso-
res d’autoservei connectades als ordinadors de la biblioteca i de les 
aules d’informàtica.  
Funcionen amb targetes que podeu adquirir i recarregar a les mà-
quines expenedores  situades a la mateixa sala. 

Accés des de fora de la UB 

Podeu accedir a tots els recursos d'informació electrònics, contrac-
tats per la biblioteca, des d'un ordinador situat fora de la xarxa de 
la UB mitjançant un servidor proxy o intermediari.  
 
Per fer efectiu l'accés cal: 

 configurar el navegador per accedir al servidor proxy segons les 

instruccions que trobareu al web, i 

 fer servir l'identificador i contrasenya amb els que s'accedeix a 

les Intranets UB (MónUB, PDI o PAS) i al correu electrònic. 

Préstec Interbibliotecari 
Té com a objectiu la localització i l’obtenció de l’original o la còpia 
de qualsevol tipus de document que no es trobi a les biblioteques 
del CRAI de la UB. 
 
PUC, Préstec de llibres entre les biblioteques del CBUC  
El PUC permet als usuaris d'una biblioteca del CBUC tenir en prés-
tec llibres i documents d'una altra biblioteca. Aquest és un servei 
gratuït . 

SERVEIS 

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


