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Accediu a les bases de dades i als 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 set dies a 

la setmana:  

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

      COM ES CANCEL·LA UNA RESERVA? 

1. Per consultar o cancel·lar les vostres reserves, 

heu d’accedir al vostre registre d’El meu compte, 

<https://cataleg.ub.edu/patroninfo*cat>, amb el 

codi i la contrasenya que feu servir habitualment 

per accedir a la intranet de la UB. 

 

2. Feu clic a l’opció Espais/equipaments reservats 

i podreu cancel·lar la vostra reserva.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Seleccioneu la reserva i feu clic a Cancel·lar 

marcats. 

 

4. Feu clic a Sí. 

 

 

Podeu cancel·lar les reserves d’aula, però no 

podeu renovar-les des del vostre espai. 

Reserva  

de sales  

de treball 
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      QUÈ ÉS? 

       COM ES FA UNA RESERVA? 

Aquest servei té per objecte facilitar l’ús de les 

sales de treball dels CRAI Biblioteques per tal que 

pugueu gaudir d’un espai on realitzar treballs indi-

viduals o en grup. 

 

Podeu reservar aules de treball els usuaris de la 

comunitat de la UB amb el carnet vigent i no blo-

quejat. 

 

Les reserves es poden realitzar i/o modificar des 

de qualsevol ordinador. Accediu a l’espai d’El meu 

compte i tramiteu la reserva. Per tal d’efectuar el 

préstec, adreceu-vos al taulell del CRAI Biblioteca a 

l’hora en què tingueu assignada la reserva. 

 

   

1. Busqueu al Catàleg <http://cataleg.ub.edu/

*cat> pel títol Sales de treball i seleccioneu la bi-

blioteca on vulgueu fer la reserva. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Feu clic a l’opció  

 

3. Abans d’iniciar la reserva, cal que us identifi-

queu a El meu compte <https://cataleg.ub.edu/

patroninfo*cat> tal com ho feu habitualment a la 

intranet de la UB. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Escolliu el dia i l’hora. 

 

En cas que introduïu una data o hora no vàlides, el 

sistema us avisarà amb el missatge següent: 

5. Seleccioneu una de les aules que estiguin lliu-

res en l’horari que heu indicat. Sota de cadascuna 

de les aules d’estudi o de treball s’indiquen les 

reserves actuals ja fetes. 

 

Podeu modificar l’hora de sortida en el cas que 

l’ocupació de l’aula d’estudi o de treball sigui per 

un període inferior a dues hores: 

 

 

 

 

Si la reserva és correcta, el sistema us ho indica 

amb el missatge següent: 

 

 

 

Recordeu que només podeu fer dues reserves 

simultàniament. 
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