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Coneix la Biblioteca de Veterinària

Curs 2020-2021
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Biblioteca de Veterinària

Edifici V

Travessera dels Turons, s/n

Tel. 93 581 1549

Contacte

https://www.bib.uab.cat/web/contacte/contactebv.php
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Les Biblioteques de la UAB

https://www.instamaps.cat/instavisor/ce90c16fea98c5939637c4ece8f928f4/Biblioteques_UAB.html#11/41.4942/2.1554
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Horaris

8:30 a 20:30
de dilluns a divendres

(juliol i agost consulteu la web)

https://www.uab.cat/web/coneix-les-biblioteques/horaris-1345708846392.html
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Espais

La Biblioteca està distribuïda en 
3 plantes. Trobareu la sala de
lectura, consulta de fons en
paper, espais de treball 
individual, sala de
fotocopiadora/impressora i 
escàner,
i consignes de custòdia i càrrega
dels vostres aparells electrònics.

La major part de les taules
disposen d’endolls per carregar
els vostres dispositius electrònics.



6

Espais

Tenim 12 sales de treball en grup, que
podeu reservar a través del Cercador!

https://www.uab.cat/web/que-oferim/troba-el-teu-espai-1345708785563.html
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Equipament informàtic
Trobareu 18 ordinadors des d’on podeu consultar tots
els recursos electrònics que gestionem les
biblioteques de la UAB.
Us autentiqueu amb el niu + paraula pas i trobareu 
el programari de gestió estàndard dels equips de la
UAB.

La teva biblioteca en línia !

http://web.a.ebscohost.com/pfi/search/basic?sid=c73ea134-4f97-412c-b2dd-10d5034f90c1%40sessionmgr4006&vid=0&sdb=edspub&tid=3000EP
https://youtu.be/WuxhzdJI-h4
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Web de les Biblioteques UAB
www.uab.cat/biblioteques

Llista de 
biblioteques

Horaris

Servei 
d’assessorament 

en línia

Guies 
temàtiques

Cercador i El 
meu compte

Cursos de 
formació

Xarxes socials

http://www.uab.cat/biblioteques
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Pàgina web    Primer cop a la biblioteca
Estudia i investiga > Primer cop a la biblioteca

https://www.uab.cat/web/estudia-i-investiga/primer-cop-a-la-biblioteca-1345708785653.html
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Cercador

A través del cercador teniu accés als documents en paper i digital de totes les
biblioteques UAB.

I tota la bibliografia de curs que us recomanin!

http://www.uab.cat/biblioteques
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Com trobar els documents que necessites

11

• Busca el document al cercador i assegura’t que estigui 
“Disponible”.

• Comprova en quin Biblioteca UAB es troba

• A l’apartat “Tipus de préstec” del catàleg, ha d’indicar “Préstec
normal” o Préstec 7 dies.
• Si diu “Cap de setmana” (gomet vermell) només te’l

podràs endur de divendres a dilluns
• Si és “No es presta“ no es pot endur en préstec mai

• Anota’t el topogràfic sencer, p. ex. “663/664 Can”.

• Un cop a la biblioteca, utilitza els cartells dels prestatges per
localitzar el número que busques.



Un cop hem localitzat el document al cercador ens dona la següent informació:

1

2

Com trobar els documents que necessites

Si necessites ajuda, vine al taulell de préstec
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Préstec

10
documents dies

21
renovacions

6

Presentant la 
targeta de la 

UAB

On es fa?

Al taulell de 
préstec

Devolucions

Al taulell de préstec o a les 
bústies de retorn que hi ha 

a les facultats
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Préstec
Des de l’apartat “El meu compte” podeu:

Veure l’estat dels vostres préstecs i reserves 

Renovar els préstecs

Reservar documents

Documents exclosos de 
préstec

Sancions
Avisos per correu 

electrònic
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Altres préstecs

Préstec d’espais de sales de 
treball en grup reservables al 

Cercador

10
documents

21 6
dies renovacions

També podeu agafar en préstec
ordinadors portàtils, auriculars, 
calculadores, memòries USB ...

https://www.uab.cat/web/que-oferim/troba-el-teu-espai-1345708785563.html
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Préstec Universitari Consorciat (PUC)

puc.csuc.cat

10

21

6

documents

dies

renovacions

http://cbueg-mt.iii.com/iii/encore/?lang=cat


17

Guies-e especialitzades en Veterinària i
Aliments

Des de la Biblioteca preparem guies de recursos sobre veterinària - ciència i 
tecnologia dels aliments perquè pugueu preparar els vostres treballs i els 

exàmens de les assignatures mes fàcilment

https://www.uab.cat/web/guies-tematiques/ciencia-animal-i-aliments-1345711332349.html
https://www.uab.cat/web/guies-tematiques/medicina-i-sanitat-animal-1345711643508.html
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Des de casa podeu connectar-vos a tots
els recursos digitals a text complet

subscrits per la UAB amb l‘ARE

Consulta la web de biblioteques

1

9

https://www.uab.cat/web/que-oferim/acces-als-recursos-electronics-des-de-fora-de-la-uab-1345727672556.html
https://www.uab.cat/web/que-oferim/acces-als-recursos-electronics-des-de-fora-de-la-uab-1345727672556.html
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La biblioteca, un espai segur

https://www.uab.cat/web/
que-oferim/la-biblioteca-
un-espai-segur-
1345824247420.html

https://www.uab.cat/web/que-oferim/la-biblioteca-un-espai-segur-1345824247420.html
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Contacte

@bibliotequesUAB

@biblioteques_UAB

fb.com/bibliotequesUAB

www.youtube.com/c/BibliotequesUAB
_videos

Font de les icones: Flaticon

Servei d’assessorament en línia

https://www.bib.uab.cat/web/contacte/contactebv.php

https://twitter.com/bibliotequesUAB
https://www.instagram.com/biblioteques_uab/
https://www.bib.uab.cat/pregunta/pregunta.php
https://api.whatsapp.com/send?phone=34619681146
https://opina.uab.cat/
https://www.facebook.com/bibliotequesUAB
https://www.youtube.com/c/BibliotequesUAB_videos
https://www.flaticon.es/
https://www.bib.uab.cat/web/assessorament/
https://www.bib.uab.cat/web/contacte/contactebv.php
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#bibliotequesUAB

Moltes gràcies per 
la vostra atenció!


