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El Catàleg és l’eina que permet conèixer la loca-
lització dels documents disponibles a les biblio-
teques del CRAI de la UB i un important fons 
antic (Reserva).  
 
També teniu accés a altres catàlegs col∙lectius 
(CCUC), d’altres universitats, centres d’investi-
gació, etc. 
 

RECURSOS D’INFORMACIÓ 

Catàlegs 

Biblioteca digital  

Des del nostre web localitzareu i accedireu a:  
 
El Recercador+, ofereix un sol punt d'accés a diferents 
recursos electrònics.  
Permet trobar articles de revistes i altres documents elec-
trònics cercant en una única base de dades central, i acce-
dir al text complet si està disponible.  
 
 
 
 
Revistes electròniques. El CRAI té més de 5.800 revistes a 
text complet que es corresponen a la temàtica de ciències 
de la salut. 
 
Bases de dades. Podeu consultar 70 bases de dades espe-
cialitzades, entre les quals hi trobareu PubMed-MEDLINE, 
IME, Web of Knowledge, Scopus, etc.  
 
A més, també teniu accés a premsa digital i a llibres elec-
trònics. 
 
e-Dipòsits de la UB 
Els dipòsits institucionals són: 
 
Dipòsit digital. Recull les publicacions derivades 
de l’activitat docent, investigadora i institucional 
del professorat i altres membres de la comunitat universi-
tària. 
 
RCUB. Portal de les revistes científiques editades per la 
UB. Recull la producció científica de la UB en obert.  
 
A més, la UB participa en dipòsits institucionals coopera-
tius com RACO, RECERCAT i TDX (tesis doctorals en xar-
xa). 

Consulteu tots els recursos que ofereix el CRAI a:  crai.ub.edu 

Descarrega’t aquesta guia al mòbil 

  



Aquest fons està integrat per més de 27.000 monografi-
es, 800 títols de revistes en paper i més de 5.800 títols de 
publicacions amb accés electrònic relacionats amb l’àmbit 
de les ciències de la salut. 
La biblioteca té el fons distribuït en dues plantes: 
Planta baixa. Hi trobareu la bibliografia recomanada, 

obres de referència i material audiovisual. Els llibres 
estan classificats per matèries, seguint una classifi-
cació alfanumèrica, que apareix com a Topogràfic 
al catàleg. 

Primer pis. Hi trobareu dues seccions: 
 Fons històric i d’investigació (monografies).  
 Hemeroteca, amb les revistes ordenades alfabètica-

ment per títol. Els números corresponents a l’any 
en curs són a l’expositor de revistes. 

El CRAI Biblioteca del Campus de Ciències de la Salut de 
Bellvitge forma part del Centre de Recursos per a l’Apre-
nentatge i la Investigació (CRAI). 
Es creà l'any 1994 amb els fons provinents de les bibliote-
ques de la Facultat d'Odontologia, de l'Escola d'Infermeria 
i de l’Hospital de Bellvitge, que cedí el seu fons mitjançant 
el conveni signat entre l’Institut Català de la Salut i la Uni-
versitat de Barcelona l’any 1993. 
Dóna suport als ensenyaments d’Infermeria, Medicina, 
Odontologia, Podologia i Ciències Biomèdiques. 

Préstec de documents 
 Són susceptibles de préstec tots els documents que 

figuren al catàleg com a disponibles o amb data de 
retorn. 

 Podeu disposar de 10 obres durant 20 dies. 
 Podeu renovar i reservar documents des del taulell 

de préstec. 
 Les etiquetes indiquen el tipus de préstec dels docu-

ments: blanques, préstec normal; blaves, bibliogra-
fia recomanada; vermelles, préstec restringit (màxim 
dos dies, generalment caps de setmana); grogues, 
exclosos de préstec. 

 Podeu sol∙licitar i retornar documents d'altres biblio-
teques del CRAI de la UB a qualsevol dels seus tau-
lells.  

 A més, disposeu d’una bústia a la porta d’entrada 
de la biblioteca per retornar els documents. 

 
 
 
 
 
 
 
Préstec interbibliotecari 
 

Té com a objectiu la localització i l’obtenció de 
l’original o la còpia de qualsevol tipus de docu-
ment que no es trobi a les biblioteques del 
CRAI de la UB. 
 

 
Sales de treball 
 

La biblioteca disposa de sales de treball indivi-
duals i en grup amb l’objectiu de facilitar l’estu-
di i la recerca. 
           

SERVEIS 

Préstec. Reserves i renovacions 

Consulteu tots els serveis que ofereix el CRAI a: crai.ub.edu 

Informació bibliogràfica 

El personal de la biblioteca us ajudarà a resoldre els vos-
tres dubtes sobre el funcionament de la biblioteca, els 
serveis i els recursos d’informació del CRAI. 

 
A més, disposeu del servei d’informació vir-
tual S@U, Servei d’Atenció als Usuaris, pen-

sat per resoldre qualsevol qüestió sobre la biblioteca, i el 
funcionament dels seus serveis, que podeu utilitzar les 24 
hores del dia els 7 dies de la setmana. 

Reprografia 

La biblioteca disposa de dues màquines fotocopiadores  
impressores d’autoservei connectades als ordinadors de 
la biblioteca i de les aules d’informàtica.  
Funcionen amb targetes que podeu adquirir i recarregar a 
les màquines expenedores situades a la mateixa sala. 

SERVEIS 

Consulteu tots els serveis que ofereix el CRAI a: crai.ub.edu 

SOBRE LA BIBLIOTECA 

Distribució del fons 

Equipaments 

La biblioteca ofereix 2.777 m2 per a l’aprenentatge i la 
recerca. Disposa de: 

422 punts de lectura  
27 ordinadors de consulta a 
sala  

ordinadors portàtils  
xarxa sense fils (Wi-Fi)  
1 bústia de retorn de llibres 
2 fotocopiadores impresso-
res d’autoservei en xarxa 

1 màquina d’autopréstec 

1 sala de treball reservada a 
professors investigadors 
amb ordinador i escàner 

4 sales de treball individual 
amb ordinador i escàner  

7 sales de treball en grup 
amb ordinador i escàner 
(per a 5 persones) 

1 aula d’informàtica  

Dirigir-vos al taulell de préstec de la biblioteca 
 Acreditar-vos com a residents de l’HUB 

Què cal fer per accedir als serveis? 

Accés als recursos digitals 

Per accedir al text complet dels articles de les revistes 
electròniques i a les bases de dades a les quals està subs-
crit el CRAI, la biblioteca ha habilitat 2 ordinadors d’accés 
lliure.  
Prèviament caldrà que us identifiqueu al taulell de préstec 
on us facilitarem un nom d’usuari i contrasenya per acce-
dir-hi. 

Amb la finalitat de facilitar l’ús dels recursos do-
cumentals que ofereix el CRAI de la UB (PubMed, 
ISI Web of Knowledge, RefWorks, etc.) la biblioteca 
organitza sessions presencials a mida gratuïta-
ment.  

Disposeu, a més, de material d’autoformació: guies, tutori-
als, vídeos. 

Formació d’usuaris 


