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Coneix la Biblioteca de 
Medicina

Curs 2021-2022
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Biblioteca de Medicina

Edifici M, Avinguda de Can Domènech

Bellaterra

Telèfon: 935 81 19 18

CONTACTE

@medicinaUAB

HORARI DURANT EL CURS:

De dilluns a divendres, de 8.30 a 20:30 h

https://www.bib.uab.cat/web/contacte/contactebm.php
https://twitter.com/bchgUAB
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Les Biblioteques de la UAB

https://www.instamaps.cat/instavisor/ce90c16fea98c5939637c4ece8f928f4/Biblioteques_UAB.html#11/41.4942/2.1554
https://www.instamaps.cat/instavisor/ce90c16fea98c5939637c4ece8f928f4/Biblioteques_UAB.html#11/41.4942/2.1554
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Web de les Biblioteques UAB
www.uab.cat/biblioteques

Llista de 

biblioteques

Horaris

Bibliografia 

de curs

Guies 

temàtiques

Cercador i 

El meu 

compte

Cursos

Què oferim

https://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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L’accés des de fora del campus

Accés als recursos electrònics des de fora de la UAB

La connexió s'activa automàticament quan accediu a 

qualsevol recurs-e (bases de dades, llibres, articles i 

revistes) des del web del Servei de Biblioteques o des 

del Cercador. 

Us haureu d’identificar amb el vostre NIU i 

contrasenya.

https://www.uab.cat/web/que-oferim/acces-als-recursos-electronics-des-de-fora-de-la-uab-1345727672556.html
http://www.uab.cat/biblioteques/
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El Cercador

www.uab.cat/biblioteques

http://www.uab.cat/biblioteques
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La bibliografia de curs

Localitzeu fàcilment els 

llibres o altres documents 

recomanats, buscant-los 

pel nom de l’assignatura
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Préstec

10
documents dies

126

Presentant 

la targeta 

de la UAB

On es fa?

Al taulell 

de préstec

Devolucions

A la bústia de retorn

Renovacions

dies

21
fins a
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Préstec

Quan us identifiqueu al Cercador, 

podeu:

Veure l’estat dels vostres préstecs i reserves 

Renovar els préstecs

Reservar documents i demanar documents d’accés 

restringit

Documents 
exclosos de préstec

Sancions
Avisos per correu 

electrònic
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Altres préstecs

Préstec 

d’equipaments i 

espais de treball

Préstec Universitari Consorciat (PUC)

10
documents

21 6
dies renovacions



12

Els espais de la biblioteca

Planta baixa

• Taulell de préstec

• Llibres especialitzats

• Sala de Silenci i estudi

• Vestíbul

• Sales de treball
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Els espais de la biblioteca

Planta 1

La planta 1 està dividida en dues parts:

• Per una banda, hi trobareu les 3 aules informàtiques de la 

Facultat de Medicina.

En aquestes aules, hi fareu docència, però, quan no hi hagi cap 

classe programada, són de lliure ús per fer pràctiques amb l’SPSS, 

els treballs de curs, etc.

• A l’altra banda, hi ha l’antiga Sala de Revistes, que de moment 

està tancada per renovació dels espais.
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La biblioteca, un espai segur
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Contacte

@bibliotequesUAB

@biblioteques_UAB

fb.com/bibliotequesUAB

www.youtube.com/c/Bi

bliotequesUAB_videos

Font de les icones: Flaticon

Servei d’assessorament en línia

https://twitter.com/bibliotequesUAB
https://www.instagram.com/biblioteques_uab/
https://www.bib.uab.cat/pregunta/pregunta.php
https://www.bib.uab.cat/pregunta/pregunta.php
https://api.whatsapp.com/send?phone=34619681146
https://api.whatsapp.com/send?phone=34619681146
https://opina.uab.cat/
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/
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#bibliotequesUAB

Moltes gràcies per 
la vostra atenció!


