
crai.ub.edu 

Accediu a les bases de dades i recursos electrònics del CRAI a 

través del ReCercador+. 

http://recercador.ub.edu 

Al Campus Virtual trobareu informació sobre els propers  

cursos que es duran a terme a la vostra biblioteca: 

https://cvformacio2.ub.edu/course/category.php?id=201 

Per saber-ne més accediu al Servei d’Atenció als Usuaris, un  

servei d’atenció personalitzada les 24 hores al dia i 7 dies a la 

setmana:  

http://crai.ub.edu/ca/que-ofereix-el-crai/sau 

Assessorament i suport 

© CRAI, curs 2016-17 

Guia ràpida 

Doctorands i 

investigadors 

►  Propietat intel·lectual en l’àmbit de recerca. 

http://crai.ub.edu/ca/que-ofereix-el-crai/drets-d-

autor-i-propietat-intellectual-i-acces-obert  

 

 
 

► Accés obert. Informació sobre l’accés obert, 

especialment, sobre els ajuts per publicar en accés 

obert. 

http://crai.ub.edu/ca/que-ofereix-el-crai/drets-d-

autor-i-propietat-intellectual-i-acces-obert/ajuts-

publicar-acces-obert 

 

 
 

► Publicació en repositoris UB. Podeu editar, 

publicar i difondre la vostra producció científica 

UB en els diversos repositoris institucionals: la 

vostra recerca al Dipòsit Digital de la UB i les tesis 

doctorals al TDX. 

http://crai.ub.edu/ca/que-ofereix-el-crai/drets-d-

autor-i-propietat-intellectual-i-acces-obert/difusio-

coneixement-UB 

 

 
 

►  Avaluació de les publicacions i de l’activitat 

dels investigadors: assessorament en els índexs 

per valorar les publicacions i els indicadors de 

visibilitat i impacte d’un investigador i la seva 

producció científica.  

http://crai.ub.edu/ca/que-ofereix-el-crai/suport-

investigador/avaluacio-produccio 

http://crai.ub.edu/ca/que-ofereix-el-crai/suport-

investigador/localitzador-citacions 
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      PRESENTACIÓ  

Préstec 

      SERVEIS 

Formació d’usuaris 

El Centre de Recursos per a l’Aprenentatge i la In-

vestigació (CRAI) posa a disposició dels docto-

rands i investigadors de la comunitat universitària 

de la UB tot un seguit de recursos i serveis. 

►  Catàleg del CRAI de la UB. Des d’El meu 

compte podeu veure i renovar els vostres préstecs, 

reservar documents, consultar el vostre historial 

de lectura i guardar perfils de cerca. 

http://cataleg.ub.edu/*cat 

 

► ReCercador+. Ofereix un sol punt d’accés a 

diferents recursos electrònics com ara bases de 

dades bibliogràfiques, portals de llibres, catàlegs 

de biblioteques, revistes electròniques i portals de 

revistes. Permet cercar informació a diferents 

recursos electrònics a la vegada amb una única 

interfície de cerca. 

http://recercador.ub.edu 

 

Podeu accedir als recursos electrònics 

contractats pel CRAI mitjançant un servidor proxy 

o intermediari.  

http://crai.ub.edu/ca/que-ofereix-el-crai/acces-

recursos/acces-recursos-proxy 

 

►  Mendeley. Podeu gestionar les vostres referèn-

cies bibliogràfiques i també extreure llistes de bi-

bliografia en diferents estils de citació.  

http://crai.ub.edu/ca/que-ofereix-el-crai/citacions-

bibliografiques/mendeley 

 

►  Sumaris electrònics de Dialnet. Podeu subs-

criure-us als serveis d’alertes i accedir a altres op-

cions més avançades que ofereix el portal Dialnet. 

Per això, cal que us registreu, des de la pàgina 

http://dialnet.unirioja.es/servlet/alta, entreu la 

vostra adreça electrònica institucional i us vincu-

leu a la UB.  

http://dialnet.unirioja.es/ 

 

►  Producció científica: e-Dipòsits de la UB. Po-

deu consultar el Dipòsit Digital de la UB i altres 

repositoris institucionals cooperatius on participa 

la UB, coordinats pel CSUC i el CESCA. 

http://crai.ub.edu/ca/recursos-d-informacio/

repositoris-digitals 

 

►  Préstec de documents. En funció del tipus 

d’usuari i el tipus de préstec varien les condicions 

i la durada del préstec.  

― Préstec normal: 60 dies (investigadors UB i con-

vidats o visitants), 30 dies (estudiants de doctorat,  

de màsters oficials, propis i interuniversitaris).  

― Bibliografia recomanada: 10 dies.  

― Préstec de bibliografia recomanada amb préstec 

de cap de setmana: 3 dies.  

― Préstec d’audiovisuals: 7 dies. 

http://crai.ub.edu/ca/que-ofereix-el-crai/prestec/

prestec-prestecUB 

 

 

► Préstec d’equipaments. Podeu agafar en 

préstec: 

― Portàtils:  

― Sales de treball:  

― Lectors de llibres electrònics:  

http://crai.ub.edu/ca/que-ofereix-el-crai/prestec/

prestec-equipaments 

 

 

►  PUC o préstec consorciat. Us permet sol·licitar i 

tenir en préstec documents d’una altra biblioteca 

del Consorci de Serveis Universitaris de Catalunya 

(CSUC). Podeu agafar en préstec 8 documents 

durant 20 dies.  

http://crai.ub.edu/ca/que-ofereix-el-crai/prestec/

prestec-puc 

  

 

►  Préstec interbibliotecari. Us ajuda a localitzar i 

obtenir l’original o còpia de qualsevol tipus de 

document en qualsevol suport que no es trobi al 

CRAI de la UB. És un servei subjecte a tarifes. 

http://crai.ub.edu/ca/que-ofereix-el-crai/prestec/

prestec-pi 

►  Fotocòpies gratuïtes. Us permet obtenir còpia 

d’articles (en versió paper o electrònica) de 

revistes subscrites per la UB que no es troben a la 

biblioteca que utilitzeu habitualment i que no són 

accessibles en format electrònic.  

http://crai.ub.edu/ca/que-ofereix-el-crai/prestec/

prestec-reproduccio-fg 

►  Formació d’usuaris  

― Formació presencial: a través del Campus 

Virtual de Formació podeu consultar les sessions 

de formació presencial, programades i a mida, que 

s’ofereixen sobre els serveis i recursos 

d’informació que el CRAI posa al vostre abast.  

https://cvformacio2.ub.edu/course/view.php?

id=283 

― Autoformació: al Campus Virtual de Formació 

podeu consultar el material d’autoformació que ha 

elaborat el personal del CRAI. Els materials de su-

port a l’aprenentatge (tutorials i guies) estan ubi-

cats al Dipòsit Digital de la UB en una col·lecció 

anomenada Aprenentatge en l’ús de serveis i re-

cursos d’informació: tutorials i guies (CRAI-UB).  

https://cvformacio2.ub.edu/course/category.php?

id=201 

      RECURSOS  

►  Zona Wi-Fi i eduroam  

― Zona Wi-Fi: els membres de la comunitat UB, 

tindreu connexió a Internet sense haver de 

disposar d’una connexió fixa a la xarxa i podreu 

accedir a tots els recursos d’informació del CRAI.  

― Eduroam: promou un espai únic de mobilitat  

per a un ampli grup d’organitzacions que 

permeten que els seus usuaris puguin desplaçar-

se entre elles, i disposar d’un entorn de treball 

virtual amb connexió a Internet. 

http://crai.ub.edu/ca/que-ofereix-el-crai/acces-

recursos/acces-recursos-wifi-eduroam 

 

 

►  Autenticació per a l’ús dels serveis   

http://crai.ub.edu/ca/que-ofereix-el-crai/acces-

recursos/acces-recursos-autenticacio 

Accés als recursos en línia 
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