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La Biblioteca al servei de la docència i la recerca  
 
1.Formació 
 
Orientada als estudiants de grau i màster :  
Sessions d’acollida i especialitzades de: Refworks: gestor de referències bibliogràfiques, Trobador: metacercador 
de recursos electrònics i Fonts d’informació 
 
Orientada als estudiants de doctorat i als docents investigadors : 
Participació en les Activitats formatives que preveu el Reial decret 99/2011, de 28 de gener, pel qual es regulen els 
ensenyaments oficials de doctorat.  
 
Mòduls que ofereix la biblioteca :  Fonts d’informació en ciència i tecnologia, Web of Knowledge, Scopus, Índexs 
d’impacte, Dipòsits digitals i accés obert, Google Scholar Citations, etc.  
 
www.bib.uab.cat/formacio/ 
 
2.Atenció personalitzada 
 
Assessorament personalitzat per a qualsevol demanda d’informació específica 
(e.g. acreditació  www.uab.cat/biblioteques/acreditacio) 
 
3.Espais destinats al treball i l’estudi 
 
La biblioteca proporciona espais a professors i alumnes per portar a terme activitats derivades de la seva activitat 
acadèmica reservables pel catàleg: 

• Treball individual per a PDI, professors visitants, alumnes de màster i doctorat   
• Per a tutories i treballs amb grups reduïts d’alumnes de tots els cicles formatius 

 
 
4.Visites a la carta per a PDI visitant 
 
La Biblioteca dóna a conèixer els recursos per la investigació de la UAB als teus col·laboradors en els projectes o 
col·legues externs a la UAB  
 
5.Publicació digital en accés obert 
 
El Dipòsit Digital de Documents de la UAB  preserva i maximitza la visibilitat de la teva producció científica, la dels 
estudiants de doctorat i els treballs de final de grau i màster 
 
 
6.Bibliografia de curs 
 
La Biblioteca fa visible la teva bibliografia de curs i facilita als estudiants la localització i l’estat dels documents a la 
biblioteca.  
 
 
7.Difusió de l’activitat del professorat i dels inv estigadors 

 
Difusió d’activitats docents i investigadores mitjançant exposicions, en els expositors i en la web. 
 
ddd.uab.cat/collection/bibcie 
 
 



 
 

 
8. Serveis específics de la biblioteca
 
La biblioteca té un servei de blogs anomenat 
 
blogs.uab.cat/bctotpdi/ 
 

 

 

Sala d’eines multimèdia: autoservei per convertir formats
 
Sala de formació (capacitat per a 16 persones)
 
 
Contactes: 
 
Isabel Filella, Gestora de suport als usuaris, 
 
Rosa Pujol, Gestora de la col·lecció, rosa.pujol@uab.cat
 
Tomàs Fabregat, Gestor de suport a la docència i la recerca, 
 
Adreça institucional: bib.ciencia.tecnologia@uab.cat
 

Web del Servei de Biblioteques: www.uab.cat/biblioteques/bct/
 
BCTOT: blogs.uab.cat/bctot 
 
 

 @Bctuab            

 

de la biblioteca  

La biblioteca té un servei de blogs anomenat BCTOT orientat als estudiants i al PDI respectivament. 

 

per convertir formats audiovisuals analògics a digital

(capacitat per a 16 persones) 

uport als usuaris, isabel.filella@uab.cat 

rosa.pujol@uab.cat 

uport a la docència i la recerca, tomas.fabregat@uab.cat 

bib.ciencia.tecnologia@uab.cat 

www.uab.cat/biblioteques/bct/ 

orientat als estudiants i al PDI respectivament.  

digitals. 
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