
 

 

Préstec 

Teniu a la vostra disposició una guia específica sobre el préstec i una altra sobre el 

PUC –préstec consorciat entre les biblioteques del CBUC- 

 Biblioteca de l’estudiant  blogs.uab.cat/bctot 

BCTot és l’espai virtual de la Biblioteca de Ciència i Tecnologia especialitzat en 
informació científica. Tot i que està obert a tothom, està orientat als estudiants de la 
Facultat de Ciències, de la Facultat de Biociències i de l’Escola d’Enginyeria i al PDI. 
 
Oferim un conjunt de recursos que creiem que seran interessants per a vosaltres: 
Noticies, Diccionaris, Materials de curs (exàmens, guies docents, etc.), Eines 
bibliogràfiques, Guies d’ajuda, Bibliografia de curs, Enllaços, Catàleg de les 
biblioteques... tot en un sol lloc. L’accés a molts dels recursos disponibles està 
restringit als membres de la UAB i trobareu un l’enllaç a ARE (Accés a Recursos 
Electrònics) per accedir des de casa o fora de la UAB. També trobareu l’accés al web 
“ciènciaXllegir” amb les novetats de divulgació científica i recull de comentaris a les 
obres que més us hagin interessat. 

  Horari 

De dilluns a divendres de 8.30 a 21 h 
 
Per Setmana Santa, Nadal i agost consulteu els horaris especials en el web 
 

  Ajudeu-nos a millorar 

Podeu enviar-nos els vostres suggeriments i queixes  a 
www.uab.cat/biblioteques/pregunta  
 
Al taulell de préstec disposeu de fulls de suggeriments de compra de documents. 
També el trobareu a  www.bib.uab.cat/serveis/adquisicio_documents                     

No dubteu a utilitzar-los! 
 

     
@bctuab
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La biblioteca està organitzada en diferents espais: 
 

 zona de préstec i informació amb autoservei d’eines multimèdia (escàners, 

convertidors), consigna per carregar ordinadors portàtils, carregador de 
telèfons mòbils, distribuïdor / carregador de targetes per les fotocopiadores,    
lupa TV de lectura, espai de novetats i pel·lícules en DVD.  

 la sala general amb bibliografia de curs, llibres de recerca i obres de 

referència (diccionaris i enciclopèdies). Hi trobareu les fotocopiadores / 
impressores (moneda / targeta OCE i només targeta OCE) Hi ha un telèfon 
que comunica directament amb OCE en cas de necessitat. 

 la sala de col·leccions especials amb les zones de revistes, mapes, 

matemàtiques, història de les ciències, història de la informàtica i reserva.  
 la sala 28 amb microfilms, microfitxes i fons personals, accés restringit. 
 la planta –1, amb la sala de formació i un espai per a l’estudi.  

 
Tot el fons és d’accés lliure excepte els documents que estan en dipòsits externs a la 
biblioteca . Per consultar-los cal que ompliu el formulari accessible al consultar el 
catàleg per aquell document. Us els portarem a la biblioteca aquell mateix dia a les 5 
de la tarda. 
 
A les sales cal mantenir un bon ambient de treball i per això tota la planta 0 està 
dedicada al treball individual i en silenci. 
 
Finalitzada la consulta cal que deixeu sempre els llibres i revistes als carretons. 
 
Per gaudir d’un bon ambient a les sales cal: 
 

 no reservar llocs 
 mantenir silenci 
 silenciar els mòbils 
 no menjar, beure ni fumar 

 

Equipament informàtic 

Els ordinadors de la biblioteca són preferentment per a la consulta de recursos digitals, 
catàlegs i bases de dades i per  treballar amb eines ofimàtiques. 
 
També us oferim un servei de préstec de material informàtic: 
 

 ordinadors portàtils, amb préstec limitat al recinte de la Biblioteca i per un 
període de 4h,  poden connectar-se a Internet a través de la xarxa wifi. 

 ordinadors de la sala de formació, cal formalitzar el seu ús al taulell de préstec 
que és d’un màxim de 4h. 

 memòries USB, amb préstec per 7 dies. 
 armariet per carregar  les bateries, amb préstec durant el mateix dia. 
 carregador de telèfons mòbils, 1h. 

 

Les sales tenen algunes taules electrificades i xarxa wifi per tal de poder connectar els 
portàtils que els usuaris portin. 
 

Reproducció de documents 

Disposeu de fotocopiadores/impressores d’autoservei, de lectors/reproductors de 
microfilms i d’escàners. Useu-los respectant la legislació vigent en matèria de drets 
d’autor. 
 

Formació d’usuaris 

A principis de curs es programen sessions de formació per als nous alumnes on 
s'explica el funcionament i la organització de la biblioteca. Al llarg del curs podeu 
assistir a altres sessions de formació per conèixer els recursos disponibles: fonts 
d’informació, gestor bibliogràfic, Trobador+ ... i d’altres. Podeu consultar-ho i inscriure-
us a www.bib.uab.cat/formacio/ 
 

Informació documental 

Podeu adreçar-vos al taulell de préstec quan necessiteu ajuda, per exemple, per fer 
cerques bibliogràfiques, localitzar documents, resoldre problemes amb els ordinadors... 

També podeu utilitzar el Servei d’Informació de les Biblioteques – 
UAB Pregunt@ que té com a objectiu proporcionar-vos atenció 
personalitzada per resoldre qualsevol dubte relacionat amb el 
funcionament i ús dels serveis i recursos de les biblioteques, així 

com donar-vos suport en la cerca d'informació pels vostres estudis, recerques o 
investigacions. 
 
Podeu accedir des de la pàgina principal del web del SB o directament a 
www.uab.cat/biblioteques/pregunta 
 

Catàleg de les biblioteques de la UAB   

www.uab.cat/biblioteques/cataleg   

El Catàleg s’ha de consultar per saber: 
 

 quins documents hi ha a les diferents biblioteques de la UAB 
 en quina biblioteca es troben, 
 en quin lloc (secció, sala, …) i 
 si estan disponibles, prestats, reservats o exclosos de préstec. 
 quina és la bibliografia d’una assignatura i quins exemplars hi ha 
 consultar les dades sobre els vostres préstecs i  
 fer gestions com la renovació i les reserves (opció El meu compte) 
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