
Presentació Equipaments

Cercador del CRAI Accés als recursos electrònics

El fons del CRAI Biblioteca de Biologia està
centrat en: biologia, bioquímica,

biotecnologia, biomedicina i medi ambient.
 

La Biblioteca acull i conserva els arxius
personals d’antics professors, entre d’altres:

· Ramon Margalef López
· Antoni Prevosti Pelegrín

· Oriol de Bolòs i Capdevila 
 

· 450 punts de lectura
· 2 aules d’ordinadors

· 6 sales de treball en grup
· 6 taules de treball en grup (Sala de

Lupes)
· 3 taules de treball en grup (Sala

Multiús)
· 48 taules de treball individual

· 1 espai de treball distès 
 

El Cercabib és l'eina que permet
realitzar cerques de manera
simultània a tots els recursos del
CRAI.

El SIRE permet accedir als recursos
d'informació electrònics contractats
pel CRAI des de qualsevol dispositiu, ja
sigui dins o fora de la Universitat.

Coneix el CRAI Biblioteca de Biologia en 5 minuts

https://csuc-ub.primo.exlibrisgroup.com/discovery/search?vid=34CSUC_UB:VU1
https://crai.ub.edu/ca/que-ofereix-el-crai/acces-recursos/acces-recursos-proxy


 Sense gomet: 21 dies.
 Gomet verd: BR (Bibliografia recomanada) 10 dies.
 Gomet groc: cap de setmana.
 Gomet vermell: exclòs de préstec.

 Préstec de documents UB:

 
Préstec de portàtils
Adreçat a membres UB. Ús exclusiu dins de la Biblioteca.
L’usuari ha d’estar donat d’alta i el primer cop ha d’emplenar i acceptar el contracte de préstec: Contracte
d'acceptació del servei de préstec d'equipaments (l'accés requereix identificació UB).

Préstec i reserves de sales de treball en grup
Cal fer la reserva mitjançant El meu compte i el Cercabib.

Préstec consorciat de documents (PUC) 
Servei gratuït, entre biblioteques del Consorci de Serveis Universitaris de Catalunya (CSUC).

Altres equipaments en préstec: auriculars, calculadores, faristols, ratolins, carregadors de mòbils...

Préstec amb carnet UB

Coneix el CRAI Biblioteca de Biologia en 5 minuts

https://crai.ub.edu/ca/que-ofereix-el-crai/prestec/prestec-equipaments/contracte
https://crai.ub.edu/ca/que-ofereix-el-crai/prestec/prestec-equipaments
https://cercabib.ub.edu/discovery/login?vid=34CSUC_UB:VU1&lang=ca
https://cercabib.ub.edu/discovery/search?vid=34CSUC_UB:VU1


Codis Connexió a internet

Buscador d'informacióEl meu compte Formació d'usuaris Servei d’Atenció als Usuaris

Wifi.ub.edu: identificador local i la contrasenya.

Eduroam: servei que permet disposar d’Internet a
qualsevol institució que forma part del projecte.
Identificador local + @ub.edu i la contrasenya.

Exemple: 
Identificador local: jmartf006.alumnes
Identificador eduroam: jmartf006.alumnes@ub.edu

Identificador UB: codi alfanumèric (matrícula). 

Identificador local: es construeix afegint .alumnes a la
part esquerra del correu UB.

Exemple: 
Email: jmartf006@ub.edu
Identificador local: jmartf006.alumnes 

El CRAI Biblioteca organitza sessions
formatives sobre els serveis i recursos
disponibles. 

Podeu soŀlicitar sessions a mida.
 

Espai des d'on es poden renovar els
préstecs, reservar documents i sales
de treball en grup i veure l’historial
dels documents prestats.

 

Servei virtual d’informació sobre el
funcionament dels serveis o recursos
d’informació del CRAI.

Disponible 24 hores al dia i els 7
dies a la setmana. 

Connexió a Internet

Coneix el CRAI Biblioteca de Biologia en 5 minuts

https://crai.ub.edu/que-ofereix-el-crai/sau
https://crai.ub.edu/ca/que-ofereix-el-crai/formacio-usuaris


Localització i transports

Contacte i horari Segueix-nos

Localització 

Av. Diagonal, 643   —   08028 Barcelona
         

                          7, 33, 60, 63, 67, 75, 78, 113, 
                          H6, L12, L14, L79, L97                                         

                         Palau Reial

34 934 021 567  
 

craibiologia@ub.edu

De dilluns a divendres, de 8 a 20 h. 
 Horaris especials: web del Crai

https://crai.ub.edu/ca/coneix-el-crai/biblioteques/biblioteca-biologia

© CRAI, curs 2021-2022

Coneix el CRAI Biblioteca de Biologia en 5 minuts

https://www.google.es/maps/place/CRAI+Biblioteca+de+Biologia+Universitat+de+Barcelona+UB/@41.3860373,2.1202178,15z/data=!4m5!3m4!1s0x0:0x4d7f73fef598d4e7!8m2!3d41.3860373!4d2.1202178
https://twitter.com/craibiologia
https://www.instagram.com/craibiologiaub/
https://www.pinterest.com/craibiologia/
mailto:craibiologia@ub.edu
https://crai.ub.edu/ca/coneix-el-crai/horaris

