
 

 

Cabines 

Planta 0-Sala 
de Personal 
Investigador 

 

9 Cabines individuals per 
alumnes de Postgrau, 
Doctorat, Becaris de 

Recerca 

 
Préstec: 5 cabines es presten per 1 

dia i 4 cabines préstec 4 h. 
Demaneu-les al SLIPI (Consergeria), 

planta 0 
 

Planta -2 26 cabines individuals i 8 cabines dobles 

Planta -3 3 cabines dobles 

 

Estudiar a les nits, caps de setmana, festius 

Biblioteca de Ciències Socials 
Sala d’Estudi UAB  amb capacitat per 404 persones 
Plantes -2 i -3 les 24 h 
 
Sala d’Estudis de la Plaça Cívica 
Planta 1a del bar de la Plaça Cívica 
 

Consulteu horaris i períodes d’obertura al web del Servei de Biblioteques 

(www.uab.cat/biblioteques):  Fons i Equipaments > Espais  

>  Horaris de les sales d’estudi  
 
 

 
 
 

 
Les normes d’ús de les Sales de Treball de la Biblioteca de Ciències Socials queden 
regulades per les Condicions generals d'ús i de préstec de les sales de treball en 
grup de les biblioteques de la UAB i pel  Reglament del Servei de Biblioteques. 

 

 
Biblioteca de Ciències Socials 

www.uab.cat/biblioteques/socials  
 

Edició febrer 2015 
Versió digital: ddd.uab.cat/record/62888 

Biblioteca de Ciències Socials, 
espais d’estudi i treball  

Sala de silenci – Planta 0 

Sala de monografies amb capacitat per 208 persones per a treballar de forma individual 
i en silenci. 

Sala de revistes i estadístiques – Planta 0 

Amb capacitat per 160 persones 
 

Sala de Personal Investigador – Planta 0 

Amb capacitat per 26 persones i 9 cabines individuals 
 

Sales de treball en grup  

Demaneu-les al taulell de préstec de la planta -2 
 
Planta -1  

Sala 1 
(4-6 persones) 

Sala 2 
(4-8 persones) 

Sala 3 
(4-8 persones) 

SALA oberta PER 
TREBALLAR EN GRUPS 

amb capacitat per 168 
persones 

 

Préstec durant 4 hores (sales 1 i 2) i 2 hores 

(sala 3).   

 
Planta -2 

Sala 1 
(4-8 persones) 

Sala 4 
(3-4 persones) 

Sala 5 
(3-4 persones) 

Sala 2 
(4-8 persones) 

Sala 3 
(4-8 persones) 

Préstec  durant 2 hores.  
Reserves de 2 h 

www.uab.cat/biblioteques/cataleg 

 

 

 

http://www.uab.cat/biblioteques
http://www.uab.cat/servlet/Satellite/fons-i-equipaments/espais-1252911911507.html
http://www.uab.cat/servlet/Satellite/biblioteques/horaris-i-planols/horaris-de-les-sales-d-estudi-1096479523863.html
http://www.uab.cat/biblioteques/socials
http://ddd.uab.cat/record/62888
http://www.uab.cat/biblioteques/cataleg
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