
BIBLIOTECA DE VETERINÀRIA

Curs 2017-2018



La xarxa de Biblioteques UAB
Biblioteca Universitària 

de Sabadell

Biblioteca Veterinària

Cartoteca General

Biblioteca Humanitats

Biblioteca Ciències 

Socials

Biblioteca Ciències i

Enginyeries

Hosp. Vall d’hebron

Hosp. Mar

Hosp. Germans Trias

Fundació Laporte (Sant Pau)

Biblioteca Medicina

Biblioteca Comunicació

i Hemeroteca General

https://youtu.be/1GSE59nkBxA

https://youtu.be/1GSE59nkBxA


Biblioteca en xifres

➢ Inauguració 1985 (nou edifici 1993) (nous
equipaments i espais 2008)

➢ Horari: 8:30 h. a les 20:30 h. (Setembre-Juny). 
3 primeres setmanes Agost tancat

➢ 3 plantes

➢ 240 places capacitat

➢ 7 personal tècnic i administratiu

➢ 34.000 volums

➢ 600 col.leccions revistes (La majoria es troben
en format digitals –xarxa UAB)

➢ + 5.000 llibres-e



Distribució dels espais i serveis
✓ Planta 0  :  Taulell de préstec, Sala de Revistes , 

Cabines d’estudi (20), Ordinadors de treball individual 
(8), Sales de treball en grup (9), Punts d’accés a 
internet (4), Consulta audiovisuals (2), Autoescannejat
de documents (1), Armaris càrrega portàtils (12)

✓ Planta -1  :  Sala de llibres, Ordinadors de treball 
individual (8), Sales Treball Grup (3), Dvd’s i, Servei de 
Fotocòpies

✓ Planta +1  : Fons històrics (1900-1950) topogràfic: CH...
, Fons obsolets (1950-1980) topogràfic: FO...



Normes generals de la 
Biblioteca

➢ Tinguem cura dels documents que es 
consulten

➢ Respectem el silenci a les sales 
➢ Evitem reservar llocs
➢ No es pot fumar, beure, ni menjar
➢ Desconnectem els telèfons mòbils
➢ Deixem els documents consultats als 

carrets de la sala



La web de les Biblioteques UAB
http://www.uab.cat/biblioteques

Biblioteca de Veterinària (FV-UAB) 

http://www.uab.cat/web/coneix-la-facultat/serveis-de-la-

facultat/biblioteca-1345722452686.html

http://www.uab.cat/biblioteques
http://www.uab.cat/web/coneix-la-facultat/serveis-de-la-facultat/biblioteca-1345722452686.html


Consulta del catàleg 
Biblioteques UAB

http://cataleg.uab.cat/

http://cataleg.uab.cat/


Quina informació s’obté 
consultant el catàleg?

A quina biblioteca es troba el document que estem 
buscant?

Humanitats, Ciències, Veterinària, Medicina, …

Secció de la biblioteca on es troba?

Llibres, Audiovisuals, Revistes ...

Quin és l’estat de l’exemplar?

Disponible, Exclòs de préstec, Cap de setmana, 
Reservat, Fins ..., Enquadernació ...

I el topogràfic

El topogràfic és el codi alfanumèric que ens 
serveix per trobar el llibre a la prestatgeria



Bibliografia de curs



El Servei de Préstec 

✓ Quan de temps puc tenir els documents?

Depenent del document : Caps de setmana, 7 o 14 dies

✓ Puc renovar i reservar llibres en préstec?
✓ Si, a través del “El meu compte” al catàleg de les 

Biblioteques  UAB. Màxim 6 cops

✓ Què cal per utilitzar aquest servei?

El carnet d’estudiant. 

✓ D’on es poden treure els documents?

De qualsevol de les Biblioteques de la UAB

✓ Què puc treure ?

Fins a 8 documents (llibres, dvd’s, cd-roms, etc.)
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Reserves de documents amb estat “disponible” o “prestat”

Anul·lar reserves

Renovacions de préstecs

Avisos de venciment dels préstecs per correu-e

El Meu compte



Com identificar-nos ?

Amb el niu + Paraula de pas

http://sia.uab.cat

http://cataleg.uab.cat/


PUC: Préstec interuniversitari
✓ El PUC és un servei de préstec 

universitari consorciat entre les 
biblioteques del CBUC (UB, UAB, 
UPC, UPF, UdL, UdG, URV, UOC i BC).

✓ Servei gratuït permet tenir en 
préstec documents que tinguin 
l’estat “disponible”

✓ Com ?: Buscar el document que vols, 
comprovar si està disponible i clicar
“Demanar-lo” (préstec consorciat). 
Identifica’t i tria on vols recollir-lo.

http://puc.cbuc.cat

http://puc.cbuc.cat/


14

Guies i materials d’ajuda

http://ddd.uab.cat/collection/guibib

http://ddd.uab.cat/collection/guibib


Biblioteca Presencial i
Biblioteca Digital

Biblioteca Presencial

- Consulta /préstec documents

- Reproducció documents 

(paper, impressió xarxa)

- Autoescaner documents

Biblioteca Digital

- Accés des de casa:

https://xpv.uab.cat
https://login.are.uab.cat

- Sales de treball en grup 

i cabines individuals

- Xarxa wifi

-Consulta catàleg bib

UAB i CBUC

- Accés a Revistes, llibres i 

bases de dades electròniques 

en xarxa

https://xpv.uab.cat/
https://login.are.uab.cat/
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Llibres electrònics (e-book’s)

Des de la biblioteca o des de casa

A través del catàleg de biblioteques o el cercador de 

continguts electrònics http://sfx.cbuc.cat/uab/az

http://sfx.cbuc.cat/uab/az


Cabines i Sales de treball
✓ Treballeu en grup 

✓ 2 h. màxim

✓ Accés a la xarxa UAB + Internet + 
Unitats temporals + Impressió en xarxa



Armari custòdia-carregador 
per a dispositius mòbils

✓ Assegurem que ningú ens els 
robi mentre sortim de la 
biblioteca

✓ Carreguem la bateria dels 
aparells (12 unitats)

✓ Tot un dia a la vostra 
disposició. Demanant la clau al 
taulell



Préstec e-readers

✓ 3 lectors ebooks kindle
(7 dies)

✓ Destinats a ús dels e-
books de Sciencedirect.

✓ Accepta formats: PDF, 
TXT, MOBI i AZW. Es 
recomana, però, el 
format MOBI 
(Mobipocket) per a més 
fàcil lectura.



Els usuaris. Drets i Deures

1. El conjunt prestacions de les biblioteques UAB 
estan recollits a la Carta de Serveis: 
https://ddd.uab.cat/record/165794

2. Com usuaris de les biblioteques UAB 
disposeu de drets i deures recollits al 
Reglament del Servei de Biblioteques UAB:
http://ddd.uab.cat/record/113364

https://ddd.uab.cat/record/165794
http://ddd.uab.cat/record/113364


Teniu algun dubte ?: 
Pregunt@

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

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


Xarxes socials
22https://www.facebook.com/BVUAB/

Guies temàtiques

Medicina i sanitat animals: 
http://www.uab.cat/web/guies-
tematiques/medicina-i-sanitat-animal-
1345711643508.html

Ciència animal i dels aliments: 
http://www.uab.cat/web/guies-
tematiques/ciencia-animal-i-aliments-
1345711332349.html

https://www.facebook.com/BVUAB/
http://www.uab.cat/web/guies-tematiques/medicina-i-sanitat-animal-1345711643508.html
http://www.uab.cat/web/guies-tematiques/ciencia-animal-i-aliments-1345711332349.html


“Vine a Conèixer la Biblioteca” 

Sessions setembre 2017

Dia: 13 i 14 -CTA-

Dies: 19,20,21,22 -VET-

Us hi esperem !!

Bib.Veterinaria@uab.cat

mailto:Bib.Veterinaria@uab.cat

