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Conèixer el CRAI Biblioteca del Campus de                               
Ciències de la Salut de Bellvitge 

 



Què volem amb aquesta sessió? 
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• Presentar-vos el CRAI de la UB 

• Parlar-vos del vostre CRAI Biblioteca del Campus de Ciències de la 
Salut de Bellvitge 

 

 

 

 

 

http://www.bib.ub.edu/
http://www.bib.ub.edu/
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El CRAI de la Universitat de Barcelona 

Missió 

El Centre de Recursos per a l’Aprenentatge i la Investigació dóna suport a 
la docència, l’aprenentatge, la investigació i l’extensió universitària, i té la 
missió de facilitar l’accés i la difusió dels recursos d’informació, de 
col·laborar en els processos de creació del coneixement i de contribuir a la 
consecució dels objectius de la Universitat. 



Els campus de la UB 

6 campus 
17 CRAI Biblioteques 
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El CRAI Biblioteca del Campus de Ciències de la 
Salut de Bellvitge 

Es creà l’any 1994 amb els fons provinents de: 
 

• Biblioteca de la Facultat d’Odontologia de la UB 
• Biblioteca de l’Escola d’Infermeria de la UB 
• Biblioteca de l’Hospital de Bellvitge 

 

El nostre CRAI Biblioteca dóna suport als ensenyaments de: 

• Infermeria 

• Medicina 

• Odontologia 

• Podologia  

• Ciències Biomèdiques 

 

A més de l’especialitat de:  

• Infermeria de Salut Mental 
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Accés i acreditacions 
Carnet UB 

El carnet de la Universitat de 
Barcelona us facilita l’accés als 
serveis de préstec dels CRAI 
biblioteques, entre d’altres. 

IMPORTANT!  
Abans d’utilitzar el carnet al 
CRAI Biblioteca l’heu 
d’activar passant pel taulell 
de préstec. 
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Accés i acreditacions 
Identificador UB i contrasenya 

L’identificador UB és un codi de quatre dígits que trobareu en el 
vostre resguard de matrícula. 

 

 

 

 

 
S’utilitza per accedir al Campus Virtual i als recursos electrònics des de 
fora de la UB. 
 
La contrasenya la creeu vosaltres mateixos des de Món UB. 
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Accés a Món UB 
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Accés a Món UB 
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Accés a Món UB 

La contrasenya us l’heu de crear vosaltres 

Per generar la contrasenya per primera vegada o saber el vostre 
identificador, aneu a Ajuda. 
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L‘identificador local es construeix amb la part esquerra de l’adreça del 
correu de la UB més el sufix .alumnes. 

El fareu servir per a les vostres gestions de préstec, per accedir als 
ordinadors del CRAI i per connectar-vos a la xarxa sense fils (Wi-Fi). 
 
Exemple: 

Correu: jagarrc7@alumnes.ub.edu 
Identificador: jagarrc7.alumnes 

 
L’identificador local té la mateixa contrasenya que utilitzeu per accedir 
a Món UB i al Campus Virtual. 

 

Accés i acreditacions 
Identificador local i contrasenya 
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Accés i acreditacions 
Identificador local i contrasenya 



La web del CRAI 

crai.ub.edu 
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http://crai.ub.edu/


La web del CRAI 
El CRAI Biblioteca del Campus de Ciències de la Salut de Bellvitge 

crai.ub.edu/ca/coneix-el-crai/biblioteques/biblioteca-campus-bellvitge 
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Equipaments 
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→ 422 punts de lectura 
 

→ 22 ordinadors de consulta a sala 
 
→ 11 ordinadors portàtils 

 
→ xarxa sense fils 

 
→2 fotocopiadores impressores en xarxa 
d’autoservei 

→ 7 sales de treball en grup (5 persones),  
4 per a l’estudi individual (totes amb ordinador 
i escàner) 

 
→ 1 aula d’informàtica amb 20 ordinadors 

 
→ 1 màquina d’autopréstec 

 
→ 1 bústia per al retorn de documents 



Espais i fons 
Planta baixa (sala de treball) 
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Màquina per a l’autopréstec Bústia de retorn de documents 



Espais i fons 
Planta 1 (sala d’estudi individual i de silenci) 
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Recursos d’informació 
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• Catàleg del CRAI de la UB 

 

• Catàleg del CSUC (CCUC) 

 

• ReCercador+ 
–  Revistes electròniques 

–  Bases de dades 

 



Recursos d’informació 
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El Catàleg del CRAI de la UB 
 
 

És la principal eina d’accés a tots els documents 
disponibles als CRAI Biblioteques: llibres, 
revistes, recursos electrònics, enregistraments 
sonors, vídeos, multimèdia, etc. 
 
Disposa de: 

 
→ Cerca ràpida: als camps autor, títol, paraula clau, 
matèria i lloc d’impressió. 

→ Cerca avançada: permet combinar els camps autor, 
títol, paraula clau, matèria i nota, i limitar la cerca per 
ubicació, idioma, any de publicació i tipus de material. 

→ Altres cerques: per ISBN/ISSN, topogràfic, col·lecció, 
etc. 



Recursos d’informació 
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Catàleg de les biblioteques del Consorci de Serveis Universitaris de 
Catalunya (CSUC)  
 
 

 

El Catàleg Col·lectiu de les Universitats de Catalunya 
(CCUC) facilita serveis com el préstec interbibliotecari 
i el préstec consorciat (PUC). 

El CSUC té per missió millorar els serveis bibliotecaris a 
través de la cooperació. 
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Ofereix, en una sola interfície, la cerca i accés a diferents recursos 
electrònics als quals està subscrita la Universitat de Barcelona: bases de 
dades, revistes, llibres, portals de llibres i revistes així com una selecció 
d’altres recursos de lliure accés.  

 
 
 
 
 
 

Recursos d’informació 
 El ReCercador+ 
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Recullen i organitzen les dades d’articles de revistes científiques, ponències 
de congressos, informes tècnics, capítols de llibres, estudis de casos, etc. 
 
Serveixen per cercar documentació, fonamentalment d’articles de revistes, 
sobre temes, autors o conceptes concrets. 

Recursos d’informació 
 Bases de dades 
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Una part important de les publicacions periòdiques que es reben als CRAI 
Biblioteques tenen format electrònic.  
 
El Catàleg i el ReCercador+ són les eines que podeu utilitzar per localitzar les 
revistes electròniques a les quals està subscrit el CRAI i per obtenir la 
informació necessària per accedir-hi.  
 
La consulta d’aquest fons és possible des d’ordinadors de la Universitat de 
Barcelona, o bé des de qualsevol altre ordinador si configurem l’accés (SIRE). 

Recursos d’informació 
 Revistes electròniques 



Serveis 
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El CRAI de la UB posa a la vostra disposició una sèrie de serveis 
especialment pensats per a la comunitat universitària.  
 

→ Préstec de documents 
→ Ordinadors portàtils 
→ Formació d’usuaris 
→ Sales de treball 
→ Servidor intermediari (SIRE) 
→ Impressió de documents 



Servei de préstec de documents 
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És imprescindible disposar del carnet UB actualitzat o un document que 
acrediti el vostre vincle amb la UB. 
 

o El màxim que podeu tenir en préstec són 5 documents. 

o Es poden demanar en préstec documents d’altres CRAI Biblioteques de la 

UB. 

o Els documents es poden retornar al mateix CRAI Biblioteca de Bellvitge o a 

qualsevol altre CRAI Biblioteca de la UB. 



Servei de préstec de documents 
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Bibliografia recomanada – Blau 
7 dies 
 
Fons general – Blanc 
10 dies 
 
Préstec restringit – Vermell 
3 dies (DVD) 
 
Exclòs de préstec – Groc 
No pot sortir del CRAI Biblioteca. 
S’ha de consultar a sala. 
 
 

Tipus de préstec 
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Renovacions 
 
 
 
 

 
Sempre que el document no hagi estat 

demanat per un altre usuari 
 
Podeu efectuar la renovació dels vostres 
documents en préstec al taulell, per 
telèfon o bé identificant-vos a El meu 
compte, que trobareu al web del 
Catàleg. 

Reserves 
 
Podeu reservar documents disponibles 
o prestats a altres usuaris. Quan 
estiguin disponibles, us avisarem per 
correu electrònic. 
 
Us els reservarem els tres dies 
posteriors a l’avís. 
 
Podeu efectuar la reserva a través del 
Catàleg identificant‐vos prèviament a El 
meu compte (sempre que no siguin de  
bibliografia recomanada) o des del 
taulell de préstec del CRAI Biblioteca. 

Il·limitades 

Servei de préstec de documents 
Renovar i reservar documents 
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Màquina per a l’autopréstec 

El sistema d’autopréstec us permet enregistrar 
els vostres préstecs i devolucions de 
documents. 

Bústia de retorn 

Podeu retornar els vostres documents en aquesta 
bústia que trobareu a tocar de la porta d’entrada. 

Servei de préstec de documents 
Autogestió del préstec 



Préstec consorciat: PUC 
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El PUC és un servei gratuït que permet als usuaris d’una biblioteca del CSUC 
sol·licitar i tenir en préstec documents d’una altra biblioteca del CSUC. 
 
El podeu gestionar: 
→ Presencialment.  
→ A distància, a través del Catàleg del CSUC. 
 
Requisits 
→ Tenir validat el carnet UB. 
→ NO tenir préstecs vençuts o altres tipus de sancions. 
 
On es retornen el documents 
→ A qualsevol dels CRAI Biblioteques de la UB o de la institució a la qual 
pertany el document. 
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Préstec interbibliotecari 

L’objectiu d’aquest servei és la localització i l’obtenció de l’original o la còpia 
de qualsevol tipus de document que no es trobi al CRAI de la UB i que no 
sigui susceptible de ser demanat pel préstec consorciat (PUC).  
 
Es tracta d’un servei sotmès a tarifes. 
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Préstec d’ordinadors portàtils 

Ús exclusivament acadèmic i restringit al recinte del 
nostre CRAI Biblioteca. 
 
El període de préstec és d’un màxim de 4 hores. 
 
Per sol·licitar el servei és necessari:  
 
o Signar el contracte d’ús d’ordinadors portàtils, 

que us informa de la normativa aplicable. 
o Disposar del carnet de la UB actualitzat. 
o No tenir cap bloqueig vigent per sanció. 
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Servei de formació d’usuaris 

La seva finalitat és facilitar a la comunitat universitària el coneixement en l’ús 
dels recursos d’informació disponibles en qualsevol suport als CRAI 
Biblioteques.  

 

Aquest objectiu s’aconsegueix mitjançant: 

→ Sessions de formació a mida 

→ Materials per a l’autoformació: tutorials, guies i presentacions (Campus 
Virtual) 



Sales de treball individual i per a grups 
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És necessari fer una reserva prèvia d’aquests espais mitjançant El meu compte. 
 
Un cop feta la reserva, al taulell de préstec us en lliurarem les claus. 
 
L’ocupació màxima de les sales de treball en grup és de 5 persones durant 2 
hores, prorrogables sempre que no hi hagi una reserva posterior. 
 
Els cubicles són únicament per a ús individual. 
 



Les fotocopiadores impressores connectades en xarxa 
permeten enviar documents per imprimir des de 
qualsevol ordinador del CRAI Biblioteca. 
 

Autoservei d’impressió, reproducció i digitalització 
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Són gestionades per l’empresa OCÉ i funcionen amb 
una targeta que podeu adquirir als expenedors de 
cadascuna de les sales, on també les podreu 
recarregar. 
 
A més, totes les sales de treball en grup i les sales de 
treball individual disposen d’escàners que us permeten 
la digitalització de documents. 
 



Accés als recursos electrònics des de fora de la UB 
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Permet accedir als recursos d’informació electrònics, 
contractats pel CRAI de la UB, des d’un ordinador o dispositiu 
situat fora de la xarxa de la UB. 
 

Requisits 
 
1. Ser membre de la comunitat UB en qualitat de professor, estudiant o 
personal d’administració i serveis. 
2. Disposar d’un identificador de la UB. 



El meu compte d’usuari del CRAI 
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Si us identifiqueu com a usuari del CRAI podreu: 
→ Veure i renovar els vostres préstecs 
→ Fer reserves de documents 
→ Crear llistes i guardar cerques preferides 
→ Consultar l’historial dels vostres préstecs 



Campus Virtual 
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Trobareu informació sobre la bibliografia recomanada 
per cada professor, enllaçada amb el Catàleg, de 
manera que podeu saber immediatament la 
disponibilitat dels documents. 
 

També us permet un 
accés ràpid als materials 
d’autoformació que el 
CRAI elabora sobre el 
funcionament de les 
bases de dades. 
 



Campus Virtual 
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Atenció 
 
 
Al Campus Virtual trobareu els materials docents que els 
professors posen a la vostra disposició.  
 
D’aquest material només en podeu fer un ÚS PRIVAT o PERSONAL. 
 
Consulteu la llicència! 
 



Contacteu i/o participeu 
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Servei d’Atenció als Usuaris 
(S@U) 

Seguiu-nos i participeu 

 
 
Podeu fer-nos arribar qualsevol 
dubte utilitzant el Servei 
d’Atenció als Usuaris (S@U). 

https://www.facebook.com/Biblioteca.Campus.UB.Bellvitge
https://twitter.com/BibBellvitge


Moltes gràcies! 

© CRAI, Universitat de Barcelona, 2014 
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