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La Biblioteca Universitària de Medicina i 
d’Infermeria de la Vall d’Hebron forma part de la 
Biblioteca de Medicina de la UAB, juntament amb 
les biblioteques:  
 

 Biblioteca de Medicina de Bellaterra 
 Biblioteca de l’Hospital Universitari 

Germans Trias i Pujol 
 Biblioteca Campus Universitari Mar 
 Biblioteca Josep Laporte 

 
 

EQUIPAMENTS I ESPAIS                                      
 

 Àrea d’Informació i préstec 
 Sala de consulta 
 Espais d’estudi individual 
 Selecció de Llibres i Revistes 
 Xarxa sense fils (Wi-Fi) 
 Ordinadors de consulta 
 Lupa TV (Magnilink X Reader 19) 
  

                                                        

SERVEIS                                                     
 
Els serveis que us oferim els trobareu a: 
www.uab.cat/biblioteques, apartat Què oferim. 
 

Préstec                                                              

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

 

Adreça i Horaris 
Pavelló Docent – Mòdul Sud 
Pg. de la Vall d'Hebron,119-129, 08035 Barcelona 
Correu-e     bib.vhebron@uab.cat 
Web            www.uab.cat/biblioteques/ 

Tel. 93 428 50 12 / 93 489 40 85 619 681 146 
 
Horari Biblioteca: de dilluns a divendres de 8:30 a 
20:30 h. Nadal i Setmana Santa: tancat.  
Horaris d’estiu  www.uab.cat/biblioteques/horaris/ 
 
Horari Sala d’Estudi: de dilluns a divendres de 
8.00 a 20.00 h (mòdul nord) 

 
 
El número de préstecs de documents varia en 
funció del tipus d’usuari (10 en el cas d’alumnes 
de grau). Es deixen per un període de 7 ó 21 dies, 
excepte: 

 
 Documents de cap de setmana. Estan 

marcats  amb punt blau. Es poden treure 
per vacances, caps de setmana i festius. 
 

 Documents exclosos de préstec. 
Revistes, tesis, tesines, obres de 
referència, documents antics i els 
senyalats amb punt vermell només es 
poden consultar “in situ” a la biblioteca.  

 
També oferim en préstec ordinadors portàtils, 
memòries USB, auriculars, carregadors de 
mòbils, faristols i cabines individuals . 

 
Préstec de llibres entre les biblioteques del 
Catàleg Col·lectiu de les Universitats de 
Catalunya (CBUC) 
 

Amb el vostre carnet UAB, 
podeu treure en préstec 
documents a les Biblioteques 
d’altres universitats 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 
puc.cbuc.cat i indicar a quina biblioteca de la UAB 
els voleu recollir. 
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Pel que fa a articles i altres documents no 
disponibles a la UAB podeu utilitzar el Servei de 
Préstec Interbibliotecari. 
 

Segons els Procediments de préstec del Servei 
de Biblioteques de la UAB, 

www.uab.cat/doc/procediment_general_prestec, 
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 documents 
amb el punt blau. 

 
Normatives de préstec 
 
Préstec www.uab.cat/web/que-oferim/prestec-

de-documents-uab-1345708785479.html 
  
PUC www.csuc.cat/ca/biblioteques/pica/el-

prestec-consorciat 
 
Consulteu i gestioneu entrant a l’apartat El meu 
compte, amb el vostre NIU i paraula de pas: 
 

 l’estat dels vostres préstecs 
 activar l’historial del préstec 
 reservar documents o espais 
 renovar els documents prestats 

 

Cercador de les Biblioteques de la UAB           

           
Permet localitzar informació bibliogràfica de 
manera integrada www.uab.cat/biblioteques: 

 Accedir al text complet dels documents 
digitals: llibres, capítols o articles. 
(Recordeu que des de fora de la UAB us 
demanarà NIU i paraula clau). 

 Accedir al documents en suport físic. 
 Consultar la bibliografia d’una assignatura 
 Podeu consultar la bibliografia 

recomanada cercant pel nom de 
l’assignatura, codi o professor que la 
imparteix.  

 
NOTA: La fotocopiadora-impressora d’autoservei 
es troba a la planta 0, davant de la Gestió 
Acadèmica. Per a l’ús de la impressora, consulteu 
la guia ddd.uab.cat/record/170030   
 

Formació d’Usuaris                                          

 
S’organitzen sessions per a donar a conèixer els 
recursos bibliogràfics més importants, així com 
diferents eines per a la recerca (Bases de dades:  

Pubmed, Scopus, Web of Science, Cinahl i 
Mendeley Institucional).  
 
Podeu consultar l’oferta formativa i inscriure-us a 
www.uab.cat/biblioteques/cursos 
 

Suport a la docència i a la recerca                   

 
 Publicar de forma lliure i gratuïta a la 

xarxa en accés obert (Open Acces). 
www.uab.cat/open-access 

 Recull de preguntes més freqüents sobre 
la Propietat Intel·lectual.   
www.blogs.uab.cat/dretsautor/ 

 Recull de dipòsits digitals institucionals. 
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’ajut sobre eines i recursos 
d’especial interès per a la recerca. 
ddd.uab.cat/collection/guibibaju 
 

Informació                                                         

 
Servei d’Informació 24 h a les Biblioteques UAB        
Pregunt@ 
www.uab.cat/biblioteques/pregunta 
 
o bé al WhatsApp 619 681 146 
________________________________________ 
 
Per a queixes, suggeriments i/o felicitacions, 
utilitzeu el servei  OPINA UAB 
opina.uab.cat/opina/ 
________________________________________ 
 
Xarxes socials:  
 

 @medicinauab   bibliotequesUAB 
 

 biblioteques_uab     bibliotequesUAB 
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