
 
 

 

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: Mendeley Premium: gestor de referències bibliogràfiques, Trobador+: 
metacercador de recursos electrònics, Cerca i gestió de la informació en una matèria determinada, Fonts d’informació 
en una matèria determinada, Cerca en bases de dades, Eines i recursos documentals per al Treball de Fi de Grau o 
Fi de Màster 

 
Contacte: Marina Carbonell, Gestora de Serveis als Usuaris 

Marina.Carbonell@uab.cat 
 
Orientada als estudiants de doctorat i als docents investigadors: 
Mòduls que ofereix la Biblioteca: Mendeley Premium: gestor de referències bibliogràfiques, Trobador+: metacercador 
de recursos electrònics, Acreditació i Avaluació de la recerca, Producció científica: la visibilitat de la recerca, Dipòsit 
Digital de Documents (DDD) i Cerca i gestió de la informació en una matèria determinada. 

 
Contacte: Ana Lopo, Gestora de Suport a la Docència i la Recerca 

Anna.Lopo@uab.cat 
 
 

 
2.Atenció personalitzada 
 
Assessorament personalitzat per a qualsevol demanda d’informació específica. 

 
Contacte: Ana Lopo, Gestora de Suport a la Docència i la Recerca 

Anna.Lopo@uab.cat 

 
 
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 
 

 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 
 

Contacte: Marina Carbonell, Gestora de Serveis als Usuaris 
Marina.Carbonell@uab.cat 

 
 

 
4.Visites a la carta per a PDI visitant  
 
La Biblioteca dóna a conèixer els recursos per la investigació de la UAB als vostres col·laboradors en els projectes o 
col·legues externs a la UAB i també al personal docent de nou accés  
 

Contacte: Ana Lopo, Gestora de Suport a la Docència i la Recerca 
Anna.Lopo@uab.cat 



5.Publicació digital en accés obert 
 
El Dipòsit Digital de Documents de la UAB  preserva i maximitza la visibilitat de la vostra producció científica, la dels 
estudiants de doctorat i els treballs de final de grau i màster 
 

Contacte: Marta Rial, bibliotecària 
bib.humanitats.produccio.cientifica@uab.cat 

 
 

 
6.Bibliografia de curs 
 
La Biblioteca fa visible la vostra bibliografia de curs i facilita als estudiants la localització i l’estat dels documents a la 
biblioteca.  

Contacte: Ana Escañuela, Gestora de la Col·lecció 
Ana.Escanuela@uab.cat 

 
 
 
7.Difusió de l’activitat del professorat i dels investigadors 

 
Els  blogs i les xarxes socials en què participa la Biblioteca difonen les vostres activitats docents i investigadores. 
 

Contacte: Marina Carbonell, Gestora de Serveis als Usuaris 
Marina.Carbonell@uab.cat 

 
 
 
8. Serveis específics de la Biblioteca d’Humanitats 
 

 Exposicions bibliogràfiques i virtuals a petició: 
Per tal de donar visibilitat a l’activitat investigadora i docent la Biblioteca organitza i realitza periòdicament 
exposicions bibliogràfiques i virtuals sobre temes, efemèrides o actes que se celebren des dels Departaments 
(congressos, col·loquis, etc.) 

            
Contacte: Marina Carbonell, Gestora de Serveis als Usuaris 

Marina.Carbonell@uab.cat 
 

 Creació de pàgines web amb Drupal: 
A petició dels grups de recerca per donar-los visibilitat. 

 
Contacte: Ana Lopo, Gestora de Suport a la Docència i la Recerca 

Anna.Lopo@uab.cat 

 Assessorament en l’acreditació i avaluació de la recerca: 
amb l’objectiu de donar suport en tot el que fa referència als criteris específics d’avaluació en el camp de les 
Humanitats, Educació, Psicologia i Traducció i Interpretació. 

 
Contacte: Montserrat Varona (matí) i Raúl Coré (tarda), bibliotecaris 

Montserrat.Varona@uab.cat i Raul.Core@uab.cat 
 

 Fons personals: 
Inventari, catalogació i difusió dels fons personals cedits previ conveni amb la UAB. 

 
Contacte: Ana Escañuela,  Gestora de la Col·lecció 

Ana.Escanuela@uab.cat 
 

 

Moltes gràcies per comptar amb nosaltres  
     Bellaterra, febrer 2015 

Accés digital a aquest document: http://ddd.uab.cat/record/90183 

Web: http://www.uab.cat/biblioteques/humanitats                                                   Bib.Humanitats@uab.cat 

Blogs: http://blogs.uab.cat/bhumanitats                                    BHRecerca: http://serveis.uab.cat/bhumanitats/  
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