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ALTRES SERVEIS 

▪ ARE Accés des de fora la UAB 
▪ Servei d’Assessorament en Línia 
▪ Biblioteca en Línia 
▪ Préstec Interbibliotecari 
▪ Aules d’Informàtica 

 
HORARIS 
 
De dilluns a divendres, de 8.30 h a 20.30 h. Nadal i Setmana Santa, tancat. 
Consulteu els horaris a:  
www.uab.cat/biblioteques/horaris/ 
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ESPAIS i EQUIPAMENTS 
 

▪ Espai Àgora 
▪ Àrea d’estudi en silenci 
▪ Sales de treball en grup 
▪ Espais d’estudi individual 
▪ Secció de llibres i revistes 
▪ Bústia de devolució de documents 
▪ Xarxa sense fils (WI-FI) 
▪ Ordinadors de consulta 
▪ Armari carregador per a dispositius mòbils 
▪ Fotocopiadora-impressió digital 
▪ Lupa TV (Magnilink X Reader 19) 

SERVEIS* 
Trobareu els serveis que oferim a la Carta de Serveis i nostre compromís amb els usuaris 
amb necessitats especials: Serveis per usuaris amb discapacitats i/o necessitats 
educatives específiques 
*Les condicions del servei (horaris, aforament, servei de préstec, cursos de formació) 
poden canviar en funció de les normatives i de les mesures de prevenció de la COVID-
19 aprovades per les autoritats sanitàries. Podeu consultar La Biblioteca un espai segur. 

Préstec 
Per utilitzar aquest servei cal presentar el carnet d’identificació de la UAB. 

El nombre màxim de documents que es poden tenir en préstec varia en funció del tipus 
d’usuari (10 en el cas d’alumnes de grau). 
 

Durada  

És diferent segons el tipus de document, el més comú són 21 o 7 dies (per la bibliografia 
recomanada). 

▪ Documents de cap de setmana. Marcats amb un punt blau. Es presten de 
divendres a dilluns, i també en períodes de vacances i festius. S’han d’anar a 
buscar i retornar a la biblioteca a la que pertanyen. 

▪ Documents exclosos de préstec. Revistes, treballs de recerca, obres de 
referència, documents antics i els senyalats amb punt vermell. Només es poden 
consultar in situ a la Biblioteca.  

Renovacions 
Sempre que no estigui reservat per un altre usuari, els préstecs de documents de la UAB 
es poden renovar fins a un màxim de 6 renovacions consecutives. Els llibres d’altres 
universitats públiques catalanes (PUC) els podreu renovar com a màxim 4 vegades. La 
renovació la podeu fer per Internet a www.uab.cat/biblioteques “El meu compte”, per 
telèfon o al taulell de préstec. 

 
 
 
 

Devolució 
Els documents prestats es poden retornar a la bústia externa de la biblioteca en qualsevol 
moment durant l’horari hàbil de la Facultat, i també a qualsevol de les bústies habilitades 
a les biblioteques de la UAB. 
 

Reserves de documents  

Podeu reservar qualsevol document de la UAB i triar a quina biblioteca el voleu recollir. 
Feu les vostres reserves per Internet a http://www.uab.cat/biblioteques “El meu compte”, 
o alternativament al taulell de préstec.  
 

Préstec d’Objectes 
(Durant el mateix dia): armariet per carregar dispositius mòbils, ordinadors portàtils i 
faristols. 
  
Préstec de llibres entre biblioteques del CBUC (PUC) 
Podeu demanar el préstec de documents de les biblioteques d’altres 
universitats públiques catalanes (UB, UPC, UPF, UdG, UdL, URV, 
UOC, URL, UVIC i BC). També els podeu sol·licitar a través del catàleg 
col·lectiu de les universitats de Catalunya i indicar a quina biblioteca de la UAB els voleu 

recollir. 

El Cercador  
www.uab.cat/biblioteques 
Permet localitzar la informació bibliogràfica i 
accedir al text complet d’articles de revista i llibres 
digitals subscrits per la UAB. El llistat de resultats 
us proporcionarà la informació bibliogràfica 
completa del document, exemplars disponibles, 
ubicació, modalitat de préstec... 

Podeu consultar la bibliografia de curs cercant per l’assignatura, codi o professor que 
la imparteix. També podeu consultar l’estat dels vostres documents en préstec, renovar 
i fer reserves des d’El meu compte 
 

Informació documental 24 hores - Pregunt@  
Atenció personalitzada per resoldre qualsevol dubte sobre funcionament, els serveis i 
recursos de les biblioteques, així com per ajudar-vos en la 
cerca d'informació. També ens hi podeu fer arribar els 
vostres comentaris, suggeriments o queixes.  
Accediu-hi des de la pàgina principal del web del Servei de 
Biblioteques o directament a    Pregunt@ a les Biblioteques 
UAB : Serveis d'informació de les biblioteques de la UAB 
 

Formació d’usuaris  
Consulteu els cursos i horaris a: www.uab.cat/biblioteques/cursos 
Mensualment oferim sessions formatives i personalitzades sobre:  
Bases de dades: PubMed, CINALH, Scopus, Web of Science o Mendeley Institucional 

https://ddd.uab.cat/record/165794
https://www.uab.cat/web/que-oferim/discapacitat-i/o-necessitats-educatives-especifiques-1345708785583.html
https://www.uab.cat/web/que-oferim/discapacitat-i/o-necessitats-educatives-especifiques-1345708785583.html
https://www.uab.cat/web/que-oferim/la-biblioteca-un-espai-segur-1345824247420.html
http://www.uab.cat/biblioteques
http://www.uab.cat/biblioteques
https://www.uab.cat/biblioteques/
https://www.bib.uab.cat/pregunta/pregunta.php
https://www.bib.uab.cat/pregunta/pregunta.php
https://www.uab.cat/web/que-oferim/cursos-de-formacio-1345708785493.html

