
 

 

Equipaments i altres serveis 
 Sales de treball en grup: 9 sales a la planta 0 i 3 sales a la planta -1. Es poden 

utilitzar durant 2 hores. Cal demanar la clau al taulell de préstec. 
 Espais de treball individual: equipats amb ordinadors : 8 espais a la planta 0 i 8 

espais a la planta -1. 
 Ordinadors portàtils: en préstec limitat a 2 hores i al recinte de la Biblioteca. Cal 

adreçar-se al taulell de préstec. 
 Lectors Kindle de llibres electrònics : en préstec durant 7 dies. Cal adreçar-se 

al taulell de préstec. 
 Fotocopiadores/impressores/escàners: a la planta -1 hi ha dues fotocopiadores-

impressores-escàners d’autoservei (monedes i targes). Es pot imprimir-escanejar 
des de qualsevol dels ordinadors de la Biblioteca. També des de qualsevor dels 
ordinadors podeu imprimir a la màquina davant del Servei d’Informàtica i 
Multimèdia. 

 Memòries USB: en préstec per 7 dies. Cal adreçar-se al taulell de préstec. 
 Internet sense cables (Wifi): podeu connectar els vostres dispositius mòbils  a la 

xarxa de la UAB des de qualsevol espai de la Biblioteca. 
 Audiovisuals: per consultar-los cal adreçar-se al taulell de préstec. 
 Armaris-consignes : 12 armaris per carregar i guardar els vostres dispositius 

electrònics. Cal demanar la clau al taulell de préstec. 

Blogs 
Agropecuari  http://blogs.uab.cat/bibvetagropecuari/  
Aliments  http://blogs.uab.cat/bibvetaliments/  
Medicina i sanitat animals  http://blogs.uab.cat/bibvetmedicinanimal/  

 Horari 
De dilluns a divendres de 8:30 a 20:30 hores 
Consulteu els horaris d’estiu a la pàgina web del Servei de Biblioteques 
www.uab.cat/biblioteques (apartat Horaris i plànols) 

 Ajudeu-nos a millorar 
Podeu enviar-nos els vostres suggeriments i queixes a  
www.uab.cat/biblioteques/pregunta  
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Espais 
La Biblioteca té tres plantes: 
 
  Planta +1  Col·lecció històrica (documents anteriors a 1960) 

 Serveis tècnics de la Biblioteca 
 

  Planta 0  Taulell de préstec 
 Sala de revistes (revistes posteriors al 1991) 
 Sales de treball en grup. Hi ha una sala equipada amb canó 

de projecció. 
 Espais de treball individual amb ordinador 
 Espai de consulta d’audiovisuals i tele-lupa 
 Armaris-consigna d’aparells electrònics 

 
  Planta -1  Sala de lectura, amb llibres i audiovisuals 

 Sales de treball en grup 
 Espais de treball individual amb ordinador 
 Fotocopiadores/impressores/escàner d’autoservei  

A totes les plantes trobareu connexions elèctriques pels vostres aparells electrònics. 
 

 
Catàleg de Biblioteques UAB 
www.uab.cat/biblioteques/cataleg  des del Catàleg podeu saber quins documents hi ha 
d’un autor, d’una matèria ... podeu saber en quina biblioteca es troba i si està prestat, 
reservat ... també podeu consultar les dades sobre els vostres préstecs i fer 
renovacions, reserves (en l’apartat El meu compte) 

Préstec 
Els alumnes poden endur-se fins a 6 documents durant 7 o 14 dies, renovables si no 
els han reservat altres usuaris. També hi ha documents de préstec de cap de setmana 
(punt vermell).  Podeu renovar el préstec fins a 6 vegades, per Internet 
www.uab.cat/biblioteques/cataleg  apartat El meu compte : reserves i renovacions. El 
retard en les devolucions comportarà 1 dia de bloqueig per dia de retard i document (4 
dies si és un document de cap de setmana). 
Els llibres es poden reservar a través del Catàleg prèvia autenticació. Recordeu-vos de 
recollir-los quan rebeu l’avís d’arribada i d’anul.lar la reserva si ja no els necessiteu. 

 
També es poden agafar en préstec documents d’altres universitats catalanes, sempre 
que no estiguin disponibles a la UAB, a través del PUC (Préstec de llibres entre 
biblioteques del CBUC). Consulteu la guia: ddd.uab.cat/record/78825 o pregunteu al 
taulell de préstec. 

Préstec interbibliotecari 
A través del formulari de préstec interbibliotecari  es poden demanar documents que no 
es troben a les biblioteques UAB. Aquest servei està sotmès a unes tarifes, excepte el 
préstec de documents de les biblioteques universitàries del CBUC que són gratuïts. 
Podeu consultar la guia: www.uab.cat/biblioteques/prestec-interbibliotecari/  

Cursos de formació  
Oferim diversos cursos per conèixer els recursos de la biblioteca i com aprofitar-los: 
Vine a conèixer la teva biblioteca; RefWorks: gestor de referències bibliogràfiques; 
Trobador: metacercador de recursos electrònics. Consulteu els cursos i horaris a la 
web www.uab.cat/biblioteques/cursos  

Adquisició de documents  
Podeu suggerir documents que creieu interessant per la biblioteca omplint el formulari 
que trobareu a la pàgina web del SdB (Gestions en línia, apartat Adquisicions). Les 
darreres novetats les trobareu al primer expositor de la sala de revistes. 

Accés des de casa 
Com a membres de la UAB podeu utilitzar el servei Xarxes Privades Virtuals (XPV) 
xpv.uab.cat Amb aquest servei, el vostre ordinador funcionarà com si estigués ubicat al 
Campus. Això us permetrà consultar aplicacions digitals de la UAB o l'accés restringit a 
determinades publicacions electròniques.   

Informació 
Podeu adreçar-vos al taulell de préstec quan necessiteu ajuda per fer cerques 
bibliogràfiques, localitzar documents o per resoldre problemes amb els ordinadors. 
També podeu utilitzar el Servei d’Informació Virtual de les Biblioteques UAB: 
 

 

Pregunt@ - Podeu accedir-hi des de la pàgina web del 
SdB o directament a www.uab.cat/biblioteques/pregunta  

 

Per gaudir d’un bon ambient a la Biblioteca cal: 
 Mantenir silenci 
 Desconnectar el mòbils 
 No reservar llocs 
 Finalitzada la consulta cal que deixeu els documents als carretons 
 No menjar, beure, ni fumar 
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