
 

 

Servei d’Informació Documental 
Si necessiteu ajuda per fer cerques bibliogràfiques o per localitzar un document, us 
podeu adreçar al taulell de préstec. També podeu utilitzar el Servei d’informació de 24h 
de les Biblioteques - UAB :  Pregunt@ www.uab.cat/biblioteques/pregunta 

 
 

 

Servei de Formació d’Usuaris 
Consulteu els cursos i horaris a la pàgina web del Servei de Biblioteques: 

http://websb.uab.cat/formacio/index.html 
 

 Sessions formatives al llarg de tot l’any:  PubMed, la Biblioteca Digital UAB, 

Web of Knowledge, Scopus i gestors bibliogràfics.  

 
 
Altres serveis : Préstec Interbibliotecari, Consulta de documents a sala, Consulta 

de documents digitals, Consulta de catàlegs informatitzats, Accés a Internet. 

 
 
Normativa 
Trobareu el Reglament del Servei de Biblioteques i altres normatives que regulen els 
serveis i el funcionament de la Biblioteca a: www.uab.cat/biblioteques 
 
 

 

Horaris 
 

Biblioteca 
 

De dilluns a divendres de 8.30 h a 
20.30 h 
Nadal, Setmana Santa i Agost: de 8.30  
h a 14.30 h 
 

Sales d’Estudis 
 
Sala d’Estudis de la Biblioteca HUGTIP: 

de 8 h a 22 h, tots els dies de l’any 
Sala d’Estudis de la Unitat Docent: de 

dilluns a divendres de 8.00 h a 20.30 h 
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Biblioteca de l’Hospital Universitari 
Germans Trias i Pujol 

 
 
 
 

 
 
 
 

Edifici Hospital General, 2ª planta 
Ctra. Del Canyet, s/n 

08916 Badalona 
Tel.: 93 497 88 99  

Correu electrònic: bib.hugtip@uab.cat 
 

 www.uab.cat/biblioteques/medicina/ 
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Biblioteca de l’Hospital Universitari Germans Trias i Pujol 

 
 
 

La Biblioteca de Medicina 
 
Està formada per les biblioteques de les Unitats Docents de la Facultat de Medicina: 
 

 Biblioteca de Medicina de Bellaterra 
 Biblioteca de l'Hospital Universitari Germans Trias i Pujol 
 Biblioteca Campus Universitari Mar 
 Biblioteca Universitària de Medicina i Infermeria Vall d'Hebron 
 Biblioteca Presencial Fundació Josep Laporte: dóna servei als membres de la 

UAB i és la biblioteca de la Unitat Docent de l'Hospital de Sant Pau 
 

Fons documental 
Està format per la col·lecció de monografies i revistes especialitzades en paper i la 
col·lecció de revistes i monografies digitals de la UAB i de l’ICS.  
 
 

Serveis (consulteu la Carta de Serveis completa a www.uab.cat/biblioteques/serveis)           

 

Catàleg 
És el punt d’accés a tots els materials que les biblioteques posem al vostre 
abast: llibres, revistes, CDs, documents digitals... Descarregueu-vos l’app per 

Android a Google Play!  
 
Podeu consultar la bibliografia recomanada cercant pel nom de l’assignatura, codi o 

professor que la imparteix: cataleg.uab.cat/search*cat/r. El llistat de resultats us 
proporcionarà la informació bibliogràfica completa del document: exemplars 
disponibles, ubicació, modalitat de préstec... 
 
Adreceu-vos al taulell de préstec si necessiteu ajut per cercar o localitzar documents! 
 

 

Servei de préstec 
 Per agafar documents en préstec, cal  presentar el carnet d’identificació de la 

UAB. Els metges i el personal de l’Hospital Universitari Germans Trias i Pujol han 
d’acreditar la seva identitat i vinculació amb la institució. 
 
Els alumnes poden treure en préstec un màxim de 6 llibres.  

Els documents que els usuaris s'enduen en préstec es poden retornar a qualsevol 
biblioteca de la UAB (excepte els documents de cap de setmana). 
 

Segons la Normativa de Préstec si els documents no es retornen en els terminis fixats 
es perdrà el dret a préstec durant 1 dia per cada dia de retard i llibre i durant 4 dies per 

cada dia de retard i llibre en els préstecs de cap de setmana i nits:   
www.uab.es/servlet/Satellite/normatives/prestec-1101231878796.html 

 

Tots els LLIBRES de la Biblioteca de l’Hospital Universitari Germans Trias i Pujol es 
deixen per un període de 7 ó 14 dies. Excepcions: 

 Els documents de consulta a sala: obres de referència, documents antics i els 
treballs d’investigació) estan assenyalats amb un punt vermell. Són exclosos 

del préstec i només es poden consultar in situ a la Biblioteca.  
 Els documents de cap de setmana. Estan marcats amb un punt blau i es 

poden treure per vacances, caps de setmana i festius. 
 

Els CD-Rom, VHS i DVD’s es deixen per un període de 7 dies.  
Les REVISTES en paper són excloses del préstec. 

 
Si un llibre no hi és a la nostra biblioteca, però es troba a una altra biblioteca de la 
UAB, el podeu demanar. Per fer-ho, adreceu-vos al taulell de préstec o a través d’El 
Meu Compte (a partir d’octubre), indicant a quina biblioteca voleu rebre el document.  
 

El document arribarà a la Biblioteca de l’Hospital en un termini aproximat de 2-3 dies i 
el podreu retornar a qualsevol biblioteca de la UAB. Aquest servei és gratuït. Els 
documents de cap de setmana s’han de demanar i retornar a la biblioteca a la 
qual pertanyen. 

 
Si us interessa un document que ja està en préstec, sol·liciteu la seva reserva al taulell  
de préstec. També podeu fer reserves per Internet a través d’El Meu Compte (a partir 
d’octubre). 

 
És possible renovar el préstec d'un document sempre que no estigui reservat i fins 

a un màxim de 6 renovacions consecutives. La renovació la podeu fer per Internet a 
través d’El Meu Compte, per telèfon i al taulell de préstec. No es podran renovar els 
documents si ja ha vençut el termini de préstec. 

 
Préstec de documents d’altres Universitats públiques catalanes 

 
Préstec in situ: tots els usuaris de la UAB poden treure en préstec els documents de les 
biblioteques de les universitats públiques catalanes, només cal que s’acreditin allà  
amb el carnet de préstec de la UAB.  
 
Préstec  PUC: els usuaris de la UAB poden demanar a través d’Internet els  documents 
d’altres Universitats públiques catalanes. Podeu sol·licitar-ho a través de Catàleg 
Col·lectiu de les Universitats de Catalunya (ccuc.cbuc.cat) i indicar a quina biblioteca 
de la UAB voleu recollir el document 

 

La Biblioteca i les Xarxes Socials 
 

 Medibloc, el blog de la Biblioteca de Medicina:  blogs.uab.cat/medibloc 

 Cuidabloc, blog de enfermería de la UAB: blogs.uab.cat/cuidabloc 

 Twitter: @medicinauab // @Cuidabloc 
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