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Espais de treball 

• A les Biblioteques de la UAB 
disposem d'espais per a treballar 
individualment o en grup i sales 
de formació. També tenim espais 
de treball adaptats per a usuaris 
amb necessitats especials. 

• Es poden  reservar algunes sales 
de treball en grup des del Catàleg 
de les biblioteques de la UAB 
mitjançant 'El meu compte'. 

• L'ús d'aquests espais és exclusiu 
per als membres de la comunitat 
universitària UAB. 
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Disposeu de:  

• 458 PCs a les sales de les biblioteques. 

• 56 PCs portàtils per a préstec. 

• Connexió Wi-Fi. 

• 74 Punts de consulta d’audiovisuals. 

• Equipaments d’ajut a persones amb discapacitats. 
• Màquines d’autoservei per a fotocopiar, escanejar i imprimir. 

• Altres equipaments: pissarres i paperògrafs per a fer presentacions, 
calculadores, ...  
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Les Biblioteques posen al vostre abast 
diferents serveis d'informació per ajudar a 
resoldre qualsevol dubte sobre el 
funcionament i ús dels serveis de les 
biblioteques, i també per sol·licitar suport 
en la cerca d'informació pels vostres 
estudis, recerques o investigacions. Podeu 
realitzar la vostra consulta a través del 
Pregunt@ (taulell virtual a la web), o 
també per mòbil amb Whatsapp 
(619681146)  
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Consulteu els recursos que us oferim 
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El Catàleg del Servei de Biblioteques de la UAB 
permet localitzar els documents que es troben a les biblioteques 

de la UAB en qualsevol format. 

 

 

 

 

 
 

 

 

Podem fer cerques per paraula clau, títol, autor i matèria, entre d’altres, i recuperar 
aquells documents que ens interessen amb la seva informació bibliogràfica, 

localització (a quina biblioteca es troba), estat i tipus de préstec i, en el cas dels 
recursos electrònics trobareu l’enllaç al recurs. 
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El Catàleg UAB: http://cataleg.uab.cat  
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Cerca simple 



Cerca avançada 

12 
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Ajuda 
Si teniu dubtes consulteu l’Ajuda on trobareu 

guies i consells per realitzar les cerques. 
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Trobador + 

• Trobador+ és una interfície que us permet cercar i trobar de 
forma ràpida articles de revista i altres documents digitals 
cercant en una única base de dades central. Podeu accedir al text 
complet si aquest és disponible. També podeu fer la cerca 
directament a un grup de recursos electrònics seleccionats 
segons l’àmbit temàtic. 

 

• Accés:  
– Hi podeu accedir des de la web del SdB. Per tal de gaudir de tots els 

recursos, eines i serveis disponibles, cal que us identifiqueu amb el vostre 
NiU i paraula de pas. 

– Podeu accedir a tots els recursos digitals des del ordinadors d'accés 
públic que trobareu a totes les biblioteques UAB. 

 

14 

http://mlplus.hosted.exlibrisgroup.com/primo_library/libweb/action/search.do?vid=34CBUC_UAB_V1


15 

Cal iniciar una sessió com a usuari registrat. Així 
podeu:  

Guardar els resultats de les vostres cerques. 
Guardar consultes. 
Configurar i actualitzar alertes. 
Subscriure-us a RSS. 
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Eines de suport 

Eines de navegació 
Eines de cerca 

                Eines de personalització 



Cerca simple 
• Escriviu el terme o termes de consulta a la finestra de text i executeu la cerca amb 

el botó Cercar. 

• Podeu combinar dos termes mitjançant operadors booleans (AND, OR, NOT), en 
majúscules. Per defecte, entre dos o més termes s'aplica l'operador AND (intersecció). 
Utilitzeu OR per buscar una de les paraules que heu escrit i NOT per excloure 
documents que continguin la paraula escrita. Podeu accedir a més opcions de cerca 
utilitzant la cerca avançada. 

• Utilitzeu les "cometes" per cercar expressions literals. 

• Utilitzeu * si només escriviu l'arrel de la paraula (ex/ cultur* = culture, cultura, cultural) o 
? si voleu substituir una lletra (ex/ wom?n = woman, women). 
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Google 

• Google Scholar: bon punt de partida que 
proporciona una visió general. En una única 
cerca es recuperen articles de revistes‐e, 
capítols de llibres i materials de repositoris 
institucionals. 

• Google Books: vista prèvia de milions de llibres 
publicats arreu del món. 
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Servei de Préstec 

• Podeu treure 4 documents durant 
14 dies i renovar-los fins a 6 vegades, 
si cap altre usuari l’ha demanat. 

• Els documents es poden treure de 
qualsevol biblioteca de la UAB 
passant pel seu taulell de préstec o 
per la màquina d’autopréstec. 

• Els documents de les Biblioteques 
de la UAB es poden recollir i tornar 
a qualsevol de les Biblioteques 
excepte els documents de cap de 
setmana que cal fer-ho a la mateixa 
biblioteca dipositària. 
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Com puc saber si me’l puc endur? 
Quan es consulta el catàleg aquest indica en quina biblioteca hi ha 
el document que es vol treure en préstec i la seva disponibilitat: 

 
• Disponible: el document es pot 

treure en préstec. 
• Consulta sala i No es presta: el 

document no pot sortir en préstec. 
• Consulta sala i Cap de setmana: el 

document es presta de divendres a 
dilluns. 

• Venç el dd.mm.aa: el document 
està en préstec i el termini finalitza 
en la data que indica la pantalla. 

• Reservat: el document està reservat 
per un o més usuaris. 
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El meu compte 

Pàgina web del Servei de Biblioteques: http://www.uab.cat/biblioteques   
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Per obtenir el NIU i paraula de pas. Un cop el tingueu 
introduïu el vostre NIU i la paraula de pas  i premeu ENVIAR. 
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Consultar i renovar els préstecs  
Aquí es veu la vostra activitat : documents en 

préstec, reservats, llistes ... 
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Consultar i renovar els préstecs (II) 

Marqueu l’exemplar que 
voleu renovar 

Premeu “Renovar exemplars 
seleccionats” 
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Consultar i renovar els préstecs (III) 

La renovació serà possible si: 

No heu excedit el nombre màxim de 6 renovacions. 

Un altre usuari no l’ha reservat. 

No esteu bloquejats. 
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Reservar documents 

Podeu reservar documents,  
 

PRESTATS O DISPONIBLES,  
 
 
 

i recollir-los a la vostra Biblioteca de referència  
 

O A QUALSEVOL de les Biblioteques UAB. 
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Reservar documents (II) 

Busquem un document al Catàleg. 
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Reservar documents (III) 
Premeu “Reservar” 
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Reservar documents (IV) 

Trieu el lloc de recollida del document 

Trieu l’exemplar 
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Reservar documents (VI) 

Us recorda el lloc de recollida del document i que rebrem un avís al correu 
electrònic UAB quan estigui disponible. 
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Cancel.lar reserves 

Seleccioneu la reserva que voleu cancel·lar i premeu “Cancel·lar seleccionats” 
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Cancel.lar reserves (II) 

Premeu “SI” per confirmar la cancel·lació 

32 



Altres funcions en El meu compte:  
• Activar l’historial de préstecs. 
• Exportar l’historial de préstecs. 
• Cerques preferides. 
• Rebre per correu-e  les novetats de les meves cerques preferides. 
• Crear i guardar  llistes. 

 
A l'apartat ajuda:  
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Com estar al dia 
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Amb els cursos de les Biblioteques 
Voleu saber, com trobar recursos electrònics al Trobador+, quines són les 
fonts d’informació  en una matèria determinada, com consultar x base de 
dades ... http://www.uab.cat/biblioteques/formacio/   o a l’apartat “Cursos” 
de la web. 
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Cursos a la carta 

Es poden sol·licitar: 
• Sessions sobre temes 

programats per les biblioteques 
però en dates i hores diferents a 
les que oferim. 

• Sessions sobre temes no 
contemplats en la programació 
de les biblioteques, relacionades 
amb una eina, servei o recurs 
d'informació.  

 
• Per a impartir una sessió a la carta es requereix un mínim de 3 persones. Per 

a un nombre inferior d'usuaris contacteu amb la biblioteca. 
• S'ha de sol·licitar la sessió almenys amb una setmana d'antelació. 
• Les sessions de formació s’imparteixen en les biblioteques o en aules de la 

universitat. 
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Guies temàtiques 
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Seguiu-nos  a les xarxes socials:  
 

Si voleu estar informats sobre els nostres serveis, 
novetats, informacions d'interès, etc., seguiu-nos a les 
xarxes socials. Ens trobareu a  

Twitter, YouTube, Facebook i Instagram. 
 

@bibliotequesUAB 
#bibliotequesUAB 

https://twitter.com/bdigitalUAB
https://www.youtube.com/channel/UCe6S0lv1IdvtDx8gg7t4dhg
https://www.facebook.com/bibliotequesUAB/
https://www.instagram.com/biblioteques_uab/


Consultant … 

     Les noves adquisicions 
     http://websb.uab.cat/novesadquisicions/index.php  
 
 
 
 
 
 
 
 

Premsa digital 
http://www.bib.uab.es/premsa/  
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Per a consultes i suggeriments, 
contacteu amb les biblioteques 

http://www.uab.cat/biblioteques/pregunta  

Gràcies per la vostra 
atenció 

http://www.uab.cat/bib/pregunta

