
 

 

Guies de les Biblioteques 

 

Biblioteca de Ciències Socials, Sala d’Estudi UAB 

 
Localització i horari 

La Sala d’Estudi UAB està situada a les plantes -2 i -3 de la Biblioteca de Ciències Socials i està oberta les 
24 h (excepte horaris especials restringits)  ja que les nits, els festius i els caps de setmana aquests espais 
es converteixen en sala d’estudi.  
Consulteu l’horari de la Sala d’Estudi:  www.uab.cat/biblioteques/horaris  

 

Accés 

Durant les nits (21 h a 8.30 h), festius, caps de setmana 
i horaris especials restringits, per accedir-hi cal 
presentar el carnet vigent de la UAB 

Si encara no disposeu del carnet, podeu accedir-hi amb 
el full de matrícula vigent conjuntament amb un carnet 
identificatiu. 

 

Serveis 

Planta -2 Planta -3 

Servei de préstec  
(dies laborables de 9 a 21 h) 

 

1 bústia de retorn de documents oberta segons 
l'horari d'obertura de la Sala d'Estudi UAB 

 

Consulta de monografies  

Sala de lectura, cabines individuals i  
sales de treball en grup 

Sala de lectura, cabines individuals 

Ordinadors de consulta: Internet, ofimàtica  

Fotocopiadores/impressores/escàners 
d’autoservei 

 

1 màquina carregadora de saldo per 
fotocòpies/impressions/escàners 

 

1 Lupa TV  de lectura Magnilink X Reader 19, que 
facilita l'accés a la informació a persones amb 
necessitats especials per a la lectura. 

 

 Lavabos 

Xarxa sense fils (Wi-fi), taules equipades amb endolls 

Es pot consultar el fons documental de la planta 0 de la Biblioteca de Ciències Socials a la Sala d’Estudi 
UAB. Cal portar el fons sol·licitat al taulell de préstec de la planta 0 de la Biblioteca i omplir un imprès 
específic.  
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Sales de treball en grup 

La biblioteca disposa de 5 sales de treball en grup a la planta -2.  Totes aquestes sales de treball es 
presten. L’horari per préstecs és des de les 9 a les 20.40 h els dies laborables. 

Per poder prestar les sales de treball cal ser membre de la comunitat universitària UAB amb dret a préstec.  

 

Sales Capacitat Reserva Préstec 
Durada de la Reserva o 
Préstec 

Sala 1 4-8 persones  X 2 h 

Sala 2 4-8 persones  X 2 h 

Sala 3 4-8 persones  X 2 h 

Sala 4 3-4 persones  X 2 h 

Sala 5 3-4 persones  X 2 h 

 

Les normes d’ús de les Sales de Treball de la Biblioteca de Ciències Socials 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. 

 

Altres consideracions sobre el préstec i/o reserva de les sales 

L’horari del  préstec de les sales és de les 9 a les 20.40 h els dies laborables. Les nits, els festius i caps de 
setmana les sales són d’accés lliure. 
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