
 

 
Guies de les Biblioteques 

 

 

 

T Biblioteca de Veterinària,  
Normes d’ús de les sales de treball en grup1 

  
 

Espais disponibles 
La Biblioteca disposa de 12 sales de treball en grup situades a les plantes 0 i -1 de la Biblioteca: 
 

Planta 0    Planta -1   
 
Sales 1, 4, 5, 6, 9 : 2 usuaris  Sales 10, 11, 12 : 5 usuaris 
 
Sales 2,3 : 5 usuaris  
 
Sala 7 : 7 usuaris  
 
Sala 8 : 6 usuaris  

 
Totes les sales de la planta 0 disposen d’ordinador connectat a la xarxa informàtica de la UAB, que té 
incorporats els programes d’ofimàtica habituals. La sala 7 està equipada amb un projector (demaneu els 
comandaments al taulell de préstec).  
L’horari de les sales és el mateix de la Biblioteca: de dilluns a divendres de 8:30 a 20:30. 
 

Usuaris que poden fer-ne ús 
Persones usuàries de la UAB amb dret al servei de préstec. Per utiltizar-les cal sol·licitar el préstec al taulell 
on s’entregaran i es retornaran les claus. 
 

Condicions d’ús 
Les condicions d’ús de les sales de treball de la Biblioteca de Veterinària queden regulades per les Condicions 
generals d’ús i de préstec de les sales de treball en grup de les biblioteques de la UAB i pel Reglament del 
Servei de Biblioteques. 

 

Recordeu que ... 
• L’ús de les sales queda limitat a 2 hores i a l’aforament màxim de cada sala. 

• Totes les sales de la biblioteca es poden reservar amb antelació a través de la web. 

• La biblioteca no es fa responsable de la pèrdua dels documents bibliogràfics ni d’altres objectes 
deixats dins les sales durant el seu ús. 

• Tothom es fa responsable de conservar la sala en bon estat, sense canviar ni afegir-hi mobiliari. S’ha 
de procurar parlar en veu baixa i fer poc soroll per no molestar a la resta de persones usuàries. No 
està permès fumar, menjar ni beure.  

 

Contacta amb nosaltres! 
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