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Sessió d’acollida
Gestió Aeronàutica – Campus de Sabadell

Curs 2020-2021

(imatge de capçalera opcional)
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Planta Baixa – Campus de Sabadell

Quan?

Dilluns a divendres

8.30 a 20.45 h

On? 
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youtu.be/D8E_YTpYokQ

Espais

https://youtu.be/D8E_YTpYokQ
youtu.be/D8E_YTpYokQ
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La biblioteca, un espai segur
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La biblioteca, un espai segur

Control d’aforament

80 places

Utilitza els espais habilitats

només
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La biblioteca, un espai segur
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La biblioteca, un espai segur
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La biblioteca, un espai segur
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Normativa
• Mantenir un entorn de treball

adequat, respectar les persones i 

evitar qualsevol activitat que pugui

molestar a altres usuaris

• Silenciar els telèfons mòbils

• Complir amb les condicions d’ús dels

serveis de la biblioteca

• No menjar ni beure

• Respectar les instal·lacions i 

equipaments

• Tractar amb cura els documents i 

equipaments

• Identificar-te amb el carnet de la 

UAB. No deixar el teu carnet UAB a 

terceres persones.
Autor de la icona del telèfon: Linh Pham / Font: Flaticon
Autor de la icona de la campana: Dave Gandy / Font: Flaticon
Autor de la icona de l’hamburguesa: Vector Stall / Font: Flaticon

https://www.flaticon.com/free-icon/cellphone_54984%23term=mobile%20phone&page=1&position=70
https://www.flaticon.com/
https://www.flaticon.com/free-icon/musical-bell-outline_25441%23term=bell&page=1&position=22
https://www.flaticon.com/
https://www.flaticon.com/free-icon/fast-food-prohibited_101630%23term=food%20forbidden&page=2&position=40
https://www.flaticon.com/
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• Ajudar-vos a buscar informació per 

fer un treball (també en línia)

• Préstec de documents i altres tipus

de materials (DVD’s, calculadores…)

Què 

podem fer 

per 

vosaltres?

• Buscar llibres a altres

biblioteques fora de la UAB

• Accés a recursos

electrònics subscrits

per la UAB (llibres

electrònics, revistes

electròniques…)

• Oferir-vos espais d’estudi i

treball en grup

• Bibliografia bàsica

• Impressió, escaneig i fotocòpies

• Cursos de formació +

+

+

+

Carta de Serveis de les Biblioteques UAB

https://www.bib.uab.cat/formacio/cerca_calendari.php
https://catalegclassic.uab.cat/search*cat/r
https://www.uab.cat/web/que-oferim/trobeu-el-vostre-espai-1345708785563.html
https://www.uab.cat/web/que-oferim/acces-als-recursos-electronics-1345727672556.html
https://ddd.uab.cat/record/165794
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+

http://www.uab.cat/biblioteques/cursos
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Tot ho trobareu a…
www.uab.cat/biblioteques

https://www.uab.cat/biblioteques/


13youtu.be/CKd_tdxN5rY

https://youtu.be/CKd_tdxN5rY
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Com contactar amb nosaltres?

Taulell d’informació

93 728 77 01

619 681 146

@Pregunta

Compte Twitter: @busuab

i

Suggeriments, queixes i felicitacions

https://www.youtube.com/watch?v=qQMThsgF0S4
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Per estar informats…

Xarxes socials del Servei de Biblioteques

#bibliotequesUAB #bibliotequesUAB #bibliotequesUAB

https://www.instagram.com/biblioteques_uab/
https://twitter.com/bibliotequesUAB
https://www.youtube.com/channel/UCe6S0lv1IdvtDx8gg7t4dhg
https://www.facebook.com/bibliotequesUAB/
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Equip
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Gràcies!
#bibliotequesUAB


