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La Biblioteca i les Xarxes Socials   
 

 @medicinauab  

 biblioteques_UAB 

 bibliotequesUAB 

 bibliotequesUAB 

Servei de Formació d’Usuaris 

Consulteu els cursos i horaris a la pàgina web del Servei de Biblioteques:  
www.uab.cat/biblioteques/cursos 
 

 Sessions formatives al llarg de gairebé tot l’any:  PubMed, Cinahl, Web of 

Science, Scopus i Mendeley  
 
Especialment, us  recomanem apuntar-vos a les sessions formatives de Mendeley, un 
programari de gestió de referències bibliogràfiques molt útil de cara a la redacció de  la 
tesi doctoral.   
www.uab.cat/biblioteques/mendeley/ 
 

Altres serveis : Podeu utilitzar el Servei d’informació de 24h de les Biblioteques - 

UAB :  Pregunt@ www.bib.uab.cat/pregunta/pregunta.php   o bé fer la pregunta al 

WhatsApp   619 681 146   

Horaris  
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 
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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 
 

https://twitter.com/medicinauab
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Guia per a doctorands De la biblioteca de l’Hospital Universitari Germans Trias i Pujol 

 
 
 

La Biblioteca de Medicina 
 
La Biblioteca de l'Hospital Universitari Germans Trias i Pujol forma part de la Biblioteca 
de Medicina de la UAB juntament amb la: 
 

 Biblioteca de Medicina de Bellaterra 
 Biblioteca Campus Universitari Mar 
 Biblioteca Universitària de Medicina i d’Infermeria de Vall d'Hebron 
 Biblioteca Josep Laporte 

 

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.  
 
Consulteu el Catàleg cataleg.uab.cat  
 
Si un llibre no hi és a la nostra biblioteca, però es troba a una altra biblioteca de la UAB,  

podeu demanar que us el portin . Per fer-ho, adreceu-vos al taulell de préstec o a través 
e l’opció “el meu compte” 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. 
També podeu demanar documents d’altres biblioteques del CBUC.  
 

Adreceu-vos al taulell de préstec si necessiteu ajut per cercar o localitzar documents. 
 

Pel que fa a les revistes digitals de l’Hospital podeu consultar les planes de la Biblioteca 
a la Intranet on trobareu la Biblioteca Digital amb els enllaços al catàleg del fons 
hospitalari, però si voleu consultar els documents digitals de la UAB haureu d’iniciar una 
sessió amb l’ARE (www.uab.cat/web/que-oferim/acces-als-recursos-electronics-
1345727672556.html ) 
 

Servei de préstec 

Per agafar documents en préstec cal presentar el carnet d’identificació de la UAB.  
 
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:   

Reglament del Servei de Biblioteques de la UAB 

 
 

 
 
Tots els LLIBRES de la Biblioteca de l’Hospital Universitari Germans Trias i Pujol es 
deixen per un període de de 7 a 28 dies. Amb 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. 
 

.  
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. El màxim 

de  renovacions consecutives és de 6. 

 
Pel que fa a articles i altres documents no disponibles a la UAB podeu usar el Servei 
de Préstec Interbibliotecari. www.uab.cat/web/que-oferim/prestec-interbibliotecari-
1345708785483.html   
 
Adreceu-vos al personal de la Biblioteca per qualsevol aclariment. 

 
Suport a la docència i la recerca 
 
També us pot interessar: 
 

 Publicar en accés obert (Open Access)  per tal de dipositar la producció de 

recerca a la xarxa de forma lliure i gratuïta. www.uab.cat/open-access 
 

 Recull de preguntes més freqüents sobre la propietat intel·lectual  

www.uab.cat/propietat-intellectual 
 

 Dipòsits digitals: recull dels repositoris institucionals on participa la UAB. 

www.uab.cat/web/els-nostres-fons/diposits-digitals-1345719614031.html 
 

 Suport a l’Acreditació i Avaluació de la Recerca (SAAR)  

www.uab.cat/biblioteques/acreditacio 
 

 Guies d'ajuda sobre eines i recursos d'especial interès per a la recerca 

ddd.uab.cat/collection/guibibaju  
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