
 

 

 

 Horaris 

 
 
 De dilluns a divendres de 8.30 h a 20.30 h 

Festius, Setmana Santa i Nadal tancat. 
Juliol i Agost: consulteu web www.uab.cat/biblioteques 

 
 
Recordeu  

 
Respectar el silenci i silenciar els dispositius mòbils 
No reservar lloc, especialment a l’època d’exàmens 
No menjar, beure ni fumar a les instal·lacions de la biblioteca 
Deixar els documents consultats als carretons, no als prestatges 
Fer un bon ús del fons i de les instal·lacions 
 

 
 
Normativa 

 
Trobareu el Reglament del Servei de Biblioteques i altres normatives que 
regulen els serveis i el funcionament de la Biblioteca a: 
www.uab.cat/biblioteques 
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Biblioteca Josep Laporte 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://salut-envelliment.uab.cat/biblioteca-josep-laporte/ 
www.uab.cat/biblioteques/medicina/ 

 
correu-e:  bib.laporte@uab.cat 
Edifici Casa Convalescència 

C/ Sant Antoni Ma. Claret, 171 
08041 Barcelona 
Tel. 93 433 50 40 

 
@biblio_laporte 

 @medicinauab  biblioteques_uab 

 bibliotequesUAB  bibliotequesUAB 
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Biblioteca Josep Laporte 

 
 

 
Espais i equipament 

 
 152 Punts de lectura  equipats amb connexió a la xarxa elèctrica i Wi-Fi. 
 Dipòsits de revistes  (anteriors al 2005) 
 Àrea d’informació bibliogràfica i préstec 
 Secció de llibres i revistes 
 10 Ordinadors amb accés a Internet i Office. 
 3 Sales de treball amb ordinador 
 Fotocopiadora-impressora autoservei (al pis superior) 

 
Fons documental 
 

La Biblioteca de Medicina de la UAB està constituïda per la  Biblioteca de 

 Medicina ubicada al  campus de Bellaterra i per les  biblioteques de  les 
Unitats Docents: Hospital  Vall d’Hebron, Hospital Germans Trias i Pujol, 
Campus Universitari Mar  i Hospital de Sant Pau (Biblioteca Josep Laporte) 

 

 El nostre fons està constituït per la col·lecció de monografies i revistes 
 especialitzades en paper i la col·lecció de revistes i monografies digitals de 
 la UAB.  El fons també inclou material per a  l’aprenentatge d’idiomes.  
 

Podeu consultar-ho al Catàleg de Biblioteques UAB  

www.uab.cat/biblioteques/cataleg 
 
Bibliografia de curs  Des del catàleg es pot consultar la Bibliografia de les 
assignatures i la seva disponibilitat a les biblioteques de la UAB. Es pot cercar 
per nom de l’assignatura, professor que la imparteix, etc.  
 

Serveis 

 
 Préstec     (La biblioteca disposa d’una guia específica del préstec) 

 
Per fer servir el préstec,  cal presentar el carnet d’identificació de la UAB.  
Els alumnes de grau poden treure en préstec un màxim de 8 documents. 
Els documents es poden tornar a qualsevol biblioteca de la UAB, excepte els 
de punt blau, que cal tornar-los a la biblioteca dipositària. 
 

o Renovacions i reserves : Espai “El Meu Compte” 
És possible renovar el préstec d’un document de la UAB sempre que 

no estigui reservat i fins a un màxim de 6 renovacions consecutives.  
També podeu reservar des del catàleg qualsevol document 
disponible o prestat a les biblioteques de la UAB  i triar la biblioteca 
on el voleu recollir. 

 
Segons la Normativa de Préstec si els documents no es tornen en el període 
fixat es perdrà el dret a préstec durant 1 dia per cada dia de retard i llibre i  
4 dies per cada dia de retard i llibre en els préstecs de cap de setmana.  

 
 

o PUC  Podeu sol·licitar documents disponibles a altres universitats 
(UB, UPC, etc.) a través del catàleg també sempre que no hi hagi 
cap exemplar disponible a la UAB. 

 
o Préstec de faristols, auriculars i cabines   

 
La Biblioteca disposa de 5 faristols i 3 auriculars que podeu agafar en 
préstec. 
 També hi ha 3 sales de treball que podeu prestar durant 4h, amb      
 finalitats d’investigació o per fer treballs acadèmics.  
 www.uab.cat/biblioteques/cataleg a l’apartat  “reserves d’espais”  
 
 

 
 Formació d’usuaris  Durant tot el curs acadèmic la biblioteca programa 

sessions de formació per a grups d’una hora i mitja de durada sobre les 
principals bases de dades biomèdiques i altres recursos d’interès. 
Podeu consultar la programació dels cursos i realitzar les inscripcions a 
www.uab.cat/biblioteques/cursos 
També es poden sol·licitar cursos a mida. 
 

 
 Informació i Referència 

 

Podeu adreçar-vos al personal bibliotecari sempre que necessiteu ajuda 
bibliogràfica. També podeu fer servir el Servei d’Informació 24hores de les 
Biblioteques de la UAB   Pregunt@. En aquesta mateixa adreça podeu enviar 

els vostres comentaris, suggeriments i/o queixes:  
 www.uab.cat/biblioteques/pregunta 
 

 
Altres serveis 

 
 Consulta de documents a sala, consulta de documents digitals, consulta 
 de catàlegs i bases de dades bibliogràfiques. 
 
 Préstec Interbibliotecari 
 www.uab.cat/biblioteques/prestec-interbibliotecari 
 
  

Accés des de fora de la UAB  “Accés als Recursos Electrònics”   
http://are.uab.cat 
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