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Accés als recursos electrònics des de fora de la 
UB

Heu de configurar el 
vostre navegador 
seguint aquestes 
instruccions. Hi 
accedireu amb el 
mateix identificador i 
la contrasenya del 
MónUB

Torna al sumari



Espais per a l’aprenentatge

L’objectiu d’aquest servei és facilitar l’estudi i la recerca a les 
biblioteques del CRAI UB oferint diferents espais per a ús individual 
i/o col·lectiu equipats amb les infraestructures necessàries, així com 
equipaments informàtics específics:

Aules d’ordinadors

Centres d’autoaprenentatge de llengües

Espais i equipaments informàtics i de reproducció

Sales de treball
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http://www.bib.ub.edu/serveis/espais-aprenentatge/aules/
http://www.bib.ub.edu/serveis/espais-aprenentatge/cals/
http://www.bib.ub.edu/serveis/espais-aprenentatge/espais-equipaments/
http://www.bib.ub.edu/serveis/espais-aprenentatge/sales/


Formació d’usuaris

La formació d’usuaris té com a finalitat facilitar el coneixement del 
CRAI, de les seves biblioteques i dels serveis i recursos d’informació
que posa a l’abast de la comunitat universitària.

Les diferents biblioteques del CRAI ofereixen a través del Campus 
Virtual de Formació:

Formació presencial: sessions programades i sessions a mida. 
L’usuari pot escollir la sessió i el lloc més adients i apuntar-s’hi per 
mitjà del formulari d’inscripció de la biblioteca corresponent.

Autoformació: tutorials, vídeos i guies ràpides d’ús. Tots els 
materials de suport a l’aprenentatge estan ubicats al Dipòsit Digital 
de la UB en una col·lecció específica anomenada Aprenentatge en 
l’ús de serveis i recursos d’informació: tutorials i guies (CRAI-UB);
per tant són d’accés lliure per a qualsevol persona que hi estigui 
interessada.
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http://cvformacio.ub.edu/course/view.php?id=2345
http://cvformacio.ub.edu/course/category.php?id=143
http://diposit.ub.edu/dspace/handle/2445/12702
http://diposit.ub.edu/dspace/handle/2445/12702


Pregunteu al bibliotecari

Pregunteu al bibliotecari és un servei 
d’informació i referència virtual atès per 
bibliotecaris especialitzats, pensat per 
resoldre qualsevol qüestió sobre el CRAI i 
les seves biblioteques, el funcionament dels  
serveis i la recerca bibliogràfica i 
documental.

Aquest servei es pot utilitzar les 24 hores 
del dia els 7 dies de la setmana. 

Tornaral sumari

http://www.bib.ub.edu/serveis/pab/
http://www.bib.ub.edu/serveis/pab/


Préstec

Estudiant de grau o de 1r i 2n cicle de la UB, 
estudiant de 1r, 2n i 3r cicle de centre adscrit o 
amb conveni, estudiant de programa 
d’intercanvi nacional i internacional: 5 
llibres/10 dies.

Estudiant de doctorat, màster i postgrau 
oficial UB: 10 llibres/20 dies.

Estudiant de dos ensenyaments de la UB: 8 
llibres/10 dies.

L’objectiu d’aquest servei és facilitar la consulta dels fons bibliogràfics 
de les biblioteques del CRAI de la Universitat de Barcelona fora dels 
seus recintes durant un període de temps determinat.

És imprescindible disposar del carnetUB. Les condicions varien segons 
la tipologia d’usuaris:

Torna al sumari



Préstec: reglament

Sancions per incompliment de les normes:

RETARD: el retard en la devolució és motiu de sanció que 
consisteix en la suspensió del dret al servei de préstec: 

Préstec normal i d’audiovisuals: 1 dia de sanció per document 
i dia de retard.

Préstec restringit i de bibliografia recomanada: 4 dies de 
sanció per document i dia de retard.

Préstec de bibliografia recomanada en cap de setmana: 6 dies 
de sanció per document i dia de retard.

NO DEVOLUCIÓ: la no devolució del document, que s’entén un 
cop transcorregut un mes des de la darrera reclamació, comporta la 
suspensió definitiva de la condició d’usuari d’aquest servei.

PÈRDUA: l’usuari ha de restituir l’obra prestada per un exemplar 
de la mateixa edició. En cas que estigui exhaurida n’haurà
d’adquirir una altra de característiques similars.
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Préstec: renovacions en línia

Torna al sumari



Els documents en préstec es 
poden prorrogar si no estan 
reservats per un altre usuari. 
Podeu consultar els préstecs 
vigents i els documents 
reservats.

Préstec: renovacions en línia

Torna al sumari



Si no és possible la reserva d’algun document, apareix un missatge.

Préstec: reserves

Torna al sumari



El préstec d’ordinadors portàtils és per a un ús exclusivament 

acadèmic i està restringit al recinte de la biblioteca.

El període de préstec és de 4 h com a màxim.

Els usuaris han d’identificar-se amb el carnet de la UB o amb el 

carnet de la biblioteca actualitzat.

Els usuaris han de llegir, emplenar i signar un contracte que informa 

de la normativa, de les condicions i les sancions en cas 

d’incompliment.

Normativa del servei de préstec de portàtils a les biblioteques del 

CRAI. 

Préstec de portàtils

Torna al sumari

http://www.bib.ub.edu/fileadmin/arxius/normativaprestecportatils.pdf
http://www.bib.ub.edu/fileadmin/arxius/normativaprestecportatils.pdf


Té com a objectiu la localització i l’obtenció de l’original o la còpia 
de qualsevol tipus de document en qualsevol suport que no es trobi a 
les biblioteques del CRAI de la UB. El formulari de sol·licitud de PI el 
trobareu a: http://www.bib.ub.edu/serveis/prestec-interbibliotecari/formularipi/. 
Aquest servei no és gratuït. Podeu consultar les tarifes a: 
http://www.bib.ub.edu/serveis/tarifes-serveis/prestec-interbibliotecari/

Préstec interbibliotecari (PI)

Torna al sumari

http://www.bib.ub.edu/serveis/prestec-interbibliotecari/formularipi/
http://www.bib.ub.edu/serveis/tarifes-serveis/prestec-interbibliotecari/


PUC

El PUC és un servei gratuït que permet als usuaris d’una biblioteca 
del Consorci de Biblioteques Universitàries de Catalunya (CBUC) sol·licitar i 
tenir en préstec documents d’una altra biblioteca del CBUC.

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

PUC via web: remotament, a través del Catàleg Col·lectiu de 
les Universitats de Catalunya (CCUC). Podeu consultar el manual 
de procediment per dur a terme el procés de sol·licitud.

Què us cal com a usuaris per fer ús del servei?

Estar donats d’alta a la base de dades d’usuaris de la biblioteca 
de la vostra institució.

NO tenir préstecs vençuts a la vostra institució.

NO estar bloquejats a la vostra institució.
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http://diposit.ub.edu/dspace/bitstream/2445/20988/7/PUC_102011.pdf
http://diposit.ub.edu/dspace/bitstream/2445/20988/7/PUC_102011.pdf


PUC via web

Connecteu-vos al Catàleg Col·lectiu de les Universitats de 
Catalunya (CCUC): http://puc.cbuc.cat/

Busqueu si el document està disponible i cliqueu demanar-lo.  
Identifiqueu-vos i trieu on el voleu anar a buscar.

Quan el llibre arribi a la biblioteca escollida, rebreu un avís per 
correu electrònic.

El podeu retornar a qualsevol biblioteca de la vostra institució o de 
la institució a la qual pertany el llibre.

Torna al sumari

http://puc.cbuc.cat/


PUC: condicions de préstec

Tipus d’usuari  Núm. 
de 
docs.

Núm. de 
renov. 

Dies 
docs. 
impresos

Dies 
docs. 
àudiov.

1. Estudiants de grau, 1r i 2n cicle
 

4 4 10 5

2. Estudiants de postgrau, 3r cicle, 
màsters i doctorands 

8 4 20 5

3. PDI de les universitats i usuaris de 
la Biblioteca de Catalunya

8 4 20 5

4. PAS de les universitats i 
treballadors de la Biblioteca de 
Catalunya 

8 4 20 5

5. Altres usuaris autoritzats
 

4 4 10 5

 

Torna al sumari



Zona Wi-Fi

Per utilitzar aquest servei cal identificar-se amb 
l’identificador local. 

Per exemple: si la vostra adreça de correu és 
jpons7@ub.edu, l’identificador local serà 
jpons7.alumnes.

La contrasenya és la mateixa del MónUB.

Atenció! Cal fer servir sempre l’adreça de correu UB!

Torna al sumari

http://www.ub.edu/iub/serveis/auten_local.htm


Moltes gràcies!

© CRAI, Universitat de Barcelona 2012
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