
 

 
 

Préstec 

Teniu a la vostra disposició una guia sobre el préstec < ddd.uab.cat/record/30113 >  i 
una altra sobre el préstec consorciat – PUC < ddd.uab.cat/record/78825 

Informació documental 

Podeu adreçar-vos al taulell  quan necessiteu ajuda o bé enviar les 
vostres consultes a Pregunt@ Servei d’Informació de les 

Biblioteques UAB a www.uab.cat/biblioteques/pregunta o per 

619681146 
 

Xarxes social   
 

BCT al dia   a  blogs.uab.cat/bctot   trobareu, a més de novetats bibliogràfiques: 

o “c iènc iaXl leg i r ”: novetats de divulgació científica i recull de comentaris a les 
obres que més us hagin interessat  

o  bc td i g i t a l  web de llibres electrònics de ciència i tecnologia 

o noticies d’actualitat      @bctuab    
          

  Horari 

De dilluns a divendres de 8.30 a 21 h 
 
Per Setmana Santa, Nadal, juliol i agost consulteu els horaris especials en el web. 

  Ajudeu-nos a millorar 

Podeu enviar-nos els vostres suggeriments i/o queixes a Pregunt@ 
www.uab.cat/biblioteques/pregunta  
 
No dubteu  a utilitzar el formulari  de suggeriments de compra de documents: 
www.bib.uab.cat/serveis/adquisicio_documents  
 

  bibliotequesUAB  @bibliotequesUAB    biblioteques uab 
 

   619681146  
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Versió digital: ddd.uab.cat/record/29862 

         

Biblioteca de Ciència i Tecnologia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Universitat Autònoma de Barcelona 

Biblioteca de Ciència i Tecnologia 

Edifici C, Entrada Sud. Carrer de la Vall Moronta  

08193 Bellaterra (Cerdanyola del Vallès) 

Tel. +34 93 581 1906 

http://ddd.uab.cat/record/30113
http://ddd.uab.cat/record/78825
http://www.uab.cat/biblioteques/pregunta
http://blogs.uab.cat/bctot/
http://pagines.uab.cat/cienciaxllegir/
http://pagines.uab.cat/bctdigital
http://www.uab.cat/biblioteques/pregunta
http://www.bib.uab.cat/serveis/adquisicio_documents/
http://www.bib.uab.cat/serveis/adquisicio_documents/
http://ddd.uab.cat/record/29862


Biblioteca de Ciència i Tecnologia 

 
 

Espais 

Les sales tenen algunes taules electrificades i xarxa wifi UAB  / Euduroam. 
 
Planta 0  

 
 zona de préstec i informació, armariets per carregar dispositius mòbils, 

carregador de telèfons mòbils, distribuïdor / carregador de targetes per a la 
fotocopiadora de monedes i targeta, espai de novetats i pel·lícules en DVD.  

 la sala general:  llocs pel treball individual i en silenci amb llibres de totes les 

matèries de ciències, biociències i enginyeria (bibliografia de curs, obres de recerca i 
de referència -diccionaris i enciclopèdies-), fotocopiadores / impressores amb targeta o 
monedes-i-targeta,  telèfon per parlar, si cal, amb el servei de fotocòpies. 

 la sala de col·leccions especials: llocs pel treball individual i en silenci amb 

algunes revistes, mapes, la reserva i els fons de: matemàtiques,  Antoni Reguant,  
història de les ciències i història de la informàtica. 

 la sala 28 amb microfilms, microfitxes i fons personals, d’accés restringit. 

 
Planta –1  
sala de formació, sala d’ordinadors, sales de treball en grup i armariets per 

carregar dispositius mòbils. 
 

Consulta 

Accés lliure als espais de la Biblioteca i al seu fons. Deixeu els llibres o revistes als 
carretons, un cop en finalitzeu la consulta. 
 
Els documents localitzats a dipòsits interns podeu sol·licitar-los i en 24 hores o abans 
els tindreu a la Biblioteca. Utilitzeu el cercador per localitzar-los i ompliu el formulari. 
 
La consulta des de la UAB de llibres o revistes digitals i bases de dades es pot fer des 
dels 

o ordinadors de la Biblioteca, introduint el vostre NIU i paraula de pas 
o ordinadors portàtils, connectant-vos a la xarxa wifi UAB o Eduroam 

 
des de fora de la UAB utilitzant ARE www.uab.cat/biblioteques/are 
 

Equipament informàtic 

Els ordinadors de la Biblioteca són preferentment per a la consulta de recursos digitals i 
pel treball amb eines ofimàtiques. Entreu amb el vostre NIU i paraula de pas. 
 
Us  oferim un servei de préstec de material informàtic: 

 ordinador portàtil i carregador, amb préstec limitat al recinte de la Biblioteca 
per un període de 4h. Poden connectar-se a Internet a través de la xarxa wifi. 
Si cal, també us prestem el ratolí. 

 memòries USB, amb préstec per 7 dies. 
 armariet per carregar  les bateries, amb préstec durant el mateix dia. 

 

Prestem altres objectes: calculadores, auriculars, kits per les pissarres (retolador + 
esborrador), faristols i carregadors per a telèfons mòbils 

Reproducció de documents 

Useu-la respectant la legislació vigent en matèria de drets d’autor. Disposeu de: 

 fotocopiadores / impressores / escàners d’autoservei pagines.uab.cat/impressio/ca 
i ddd.uab.cat/record/170030 

 lectors/reproductors de microfilms.  
 

Formació d’usuaris 

A principi de curs es programen sessions de formació per als nous alumnes on 
s'explica el funcionament i l’organització de la Biblioteca. Al llarg del curs podeu assistir 
a altres sessions per conèixer els recursos disponibles: fonts d’informació, gestor 
bibliogràfic, etc.  
Podeu consultar l’oferta i inscriure-us a www.uab.cat/biblioteques/cursos 
 

Cercador   

 

www.uab.cat/biblioteques 

Permet localitzar informació bibliogràfica de manera integrada, com ara: 

 

 accedir al text complet dels documents digitals (llibres o articles). Des de fora de la 
UAB cal utilitzar ARE www.uab.cat/biblioteques/are 

 localitzar la biblioteca i la sala on hi ha físicament el llibre, dvd o revista cercats 
 saber si un document  està disponible, prestat, reservat o exclòs de préstec 
 consultar la bibliografia d’una assignatura 
 consultar l’estat dels vostres préstecs 
 fer gestions com les renovacions i les reserves des de l’opció “El meu compte” 

http://www.uab.cat/web/des-del-campus/connexio-sense-fils/com-accedir-1096478602694.html
http://www.uab.cat/web/avisos-1131991058220.html?param2=1345680371560
http://www.uab.cat/biblioteques/are
http://pagines.uab.cat/impressio/ca
http://ddd.uab.cat/record/170030
http://www.uab.cat/biblioteques/cursos
http://www.uab.cat/biblioteques/
http://www.uab.cat/biblioteques/
http://www.uab.cat/biblioteques/are

