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CRAI: serveis als usuaris



Serveis als usuaris

 Accés als recursos electrònics

 Espais per a l’aprenentatge

 Formació d’usuaris

 S@U, Servei d’Atenció als Usuaris

 Préstec:

 Préstec de documents UB

 Préstec d’equipaments

 Préstec interbibliotecari

 PUC

 Serveis per a persones amb necessitats especials

 Sol·licitud d’informació bibliogràfica sobre un tema

 Zona Wi-Fi



Accés als recursos electrònics

Torna al sumari

Heu de d’instal·lar-vos el 
Botó Sire seguint 

aquestes instruccions. 
Quan s’activa el proxy 

heu d’autenticar-vos amb 
el mateix identificador i la 
mateixa contrasenya de 

la intranet de la UB.



Espais per a l’aprenentatge

 L’objectiu d’aquest servei és facilitar l’estudi i la recerca a les

biblioteques del CRAI de la UB i oferir diferents espais per a ús

individual o col·lectiu equipats amb les infraestructures necessàries,

així com equipaments informàtics específics:

 Aules d’ordinadors

 Centres d’autoaprenentatge de llengües

 Espais i equips informàtics i de reproducció de documents

 Sales de treball
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http://crai.ub.edu/que-ofereix-el-crai/formacio-usuaris#cal
http://crai.ub.edu/ca/que-ofereix-el-crai/prestec/prestec-equipaments/


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.

 Els CRAI Biblioteques 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
(prèviament cal identificar-se amb el codi i la contrasenya de la
intranet de la UB).

 Autoformació: programes d’aprenentatge, 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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https://cvformacio2.ub.edu/course/view.php?id=283
https://cvformacio2.ub.edu/course/category.php?id=201
http://diposit.ub.edu/dspace/handle/2445/12702
http://diposit.ub.edu/dspace/handle/2445/12702


S@U, Servei d’Atenció als Usuaris

 S@U, Servei d’Atenció als Usuaris és un
servei d’informació i referència virtual atès
per bibliotecaris especialitzats, pensat per
resoldre qualsevol qüestió sobre el CRAI, les
seves biblioteques i el funcionament dels
serveis.

 Aquest servei es pot utilitzar les 24 hores
dels set dies de la setmana.
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http://crai.ub.edu/ca/que-ofereix-el-crai/sau


Préstec de documents UB

 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
carnet de la UB i validar-lo al taulell
d’un CRAI Biblioteca. Les condicions
varien segons la tipologia d’usuaris.

 El retard en la devolució, la no
devolució o la pèrdua del document
són motius de sanció. Consulteu el
Reglament de préstec.
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http://crai.ub.edu/que-ofereix-el-crai/prestec/prestec-prestecUB
http://crai.ub.edu/sites/default/files/reglaments/reglamentprestecnou.pdf


Renovacions en línia
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 Els documents en préstec es
poden prorrogar si no han
estat reservats per altres
usuaris. Podeu consultar els
préstecs vigents i els docu-
ments reservats.

Renovacions en línia (II)
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 El botó Reservar apareix quan el document és susceptible de ser
reservat. Si no apareix és perquè no es pot reservar des del Catàleg.

Reserves
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 Per fer ús d’aquest servei cal ser membre de la UB i disposar del
carnet de la UB o d’un document que acrediti el dret a préstec.

 Portàtils. Aquest servei de préstec té per objecte facilitar
ordinadors portàtils perquè els usuaris puguin accedir a la informació
electrònica i al Wi-Fi de la UB. Consulteu el Reglament del servei de
préstec.

 Sales de treball. Aquest servei de préstec té per objecte facilitar
l’ús de les sales de treball dels CRAI Biblioteques per tal que pugueu
gaudir d’un espai on treballar individualment o en grup. Les reserves
es fan des del Catàleg mitjançant l’opció El meu compte. Consulteu
les Instruccions d’ús de sales de treball.

Préstec d’equipaments
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http://crai.ub.edu/sites/default/files/reglaments/reglamentprestecnou.pdf
https://cataleg.ub.edu/patroninfo*cat~S1
crai.ub.edu/sites/default/files/reglaments/reglamentprestecnou.pdf#page=17


 Té com a objectiu la localització i l’obtenció de l’original o la còpia

de qualsevol tipus de document i en qualsevol suport que no es trobi
a les biblioteques del CRAI de la UB. Aquest servei no és gratuït.
Podeu consultar-ne les tarifes.

Préstec interbibliotecari (PI)
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http://crai.ub.edu/coneix-el-crai/estrategia-qualitat/marc-normatiu/tarifes-modalitats-pagament


PUC

 El PUC és un servei gratuït que permet als usuaris d’una biblioteca
del Consorci de Serveis Universitaris de Catalunya (CSUC) sol·licitar i
tenir en préstec documents d’una altra biblioteca del CSUC. S’hi pot
accedir de dues maneres:

 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 la sol·licitud.

 Què us cal com a usuaris per fer ús d’aquest 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.
Torna al sumari

http://diposit.ub.edu/dspace/bitstream/2445/56276/12/PUC_072016.pdf


PUC via web

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

 Busqueu-hi el document per saber si està disponible i cliqueu
demanar-lo. Identifiqueu-vos i trieu la biblioteca on el voleu recollir.

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

 El podeu retornar en qualsevol biblioteca de la vostra institució o de
la institució a la qual pertany el llibre.
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http://puc.cbuc.cat/


Condicions per fer ús del PUC

Torna al sumari



Serveis per a persones amb necessitats especials

 Els serveis per a persones amb necessitats especials són els que
tenen l’objectiu de facilitar l’accés i l’ús personalitzats dels recursos
del CRAI als usuaris amb alguna discapacitat.

 Serveis que se’ls ofereix:

 Accés i consulta de documents

 Préstec de documents

 Reserva de portàtils i punts de lectura

 Reproducció de documents en els supòsits recollits en el Text
refós de la Llei de propietat intel·lectual (article 31 bis)

 Personalització de les opcions d’accessibilitat del sistema ope-
ratiu d’un ordinador del seu CRAI Biblioteca habitual

 Per obtenir-ne més informació, consulteu la web d’aquests serveis.
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http://crai.ub.edu/ca/que-ofereix-el-crai/discapacitats


Sol·licitud d’informació bibliogràfica sobre un tema

 Aquest servei té com a finalitat facilitar la informació bibliogràfica
que necessiteu, ja sigui la bibliografia sobre un tema concret, ja
sigui el resultat de les cerques curriculars a Web of Science, a
Scopus o en altres bases de dades.

 Us respondrem en un termini màxim de cinc dies laborables.

 Adreçat a:

 PDI de la UB i usuaris externs: rebreu cerques bibliogràfiques o
curriculars.

 Estudiants, Alumni i PAS de la UB: rebreu ajuda sobre com
cercar recursos d’informació de la temàtica sol·licitada.

 Aquest servei està subjecte a tarifes per als usuaris externs.

 Podeu fer-nos arribar les vostres consultes presencialment als
taulells de préstec dels CRAI Biblioteques i en línia a través
d’aquest formulari.
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http://crai.ub.edu/coneix-el-crai/estrategia-qualitat/marc-normatiu/tarifes-modalitats-pagament
http://www.ub.edu/usuaris_crai/sau_ib.php


Zona Wi-Fi

Hi tindreu accés per mitjà de l’identificador local. 

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

La contrasenya és la mateixa de Món UB.

Atenció! Useu sempre l’adreça de correu de la UB!
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http://www.ub.edu/iub/serveis/auten_local.htm
mailto:jpons7@alumnes.ub.edu
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