
SERVEI DE BIBLIOTEQUES UAB – CARTA DE SERVEIS ALUMNES ESCOLES ADSCRITES: 

Informació bibliogràfica a través del servei "Pregunt@": 

 Informació sobre la biblioteca i els seus serveis. 

 Assessorament: on i com es pot trobar la informació. 

 Suport per cercar i obtenir els documents o la informació necessària. 

Accés i Consulta:  

 Accés a les biblioteques de la UAB i als seus recursos i serveis bibliotecaris bàsics:  

o Consulta i accés a totes les col·leccions de les biblioteques a través del Cercador. 

o Reserva i ús dels espais de treball en grup i individual 

o accés als equipaments informàtics i de reproducció,  

o Connexió d'ordinadors portàtils  

o connexió a la xarxa Wifi 

 Accés als continguts de Biblioteca Digital de la UAB (bases de dades, revistes digitals, llibres digitals, etc.)  a 
traves dels ordinadors de consulta de les diferents biblioteques de la UAB. 

 Accés a l’apartat El meu compte del catàleg, que permet:  

o gestionar els préstecs (fer reserves i renovacions); 

o consultar l’historial dels préstecs fets; 

o guardar les cerques preferides i 

o subscriure’s a alertes de novetats bibliogràfiques incorporades al Catàleg. 

 

Préstec:  

Podeu tenir en préstec fins  a 10 documents de les Biblioteques UAB alhora i durant 21 dies -llevat dels documents 
audiovisuals i els de la bibliografia recomanada, que es deixen durant 7 dies 

Préstec consorciat: Podeu tenir en préstec fins a 10 documents durant 21 dies  

Formació d’usuaris: 

Cursos sobre tècniques de recerca documental i desenvolupament d’habilitats informacionals.  

Gestor de bibliografies: Mendeley 

És un programari d'ús personal que us permet, entre d'altres activitats: Crear, gestionar i organitzar la vostra base de 
dades personal de referències bibliogràfiques en línia, Importar referències automàticament des de diferents 
recursos d'informació, extreure llistes i generar bibliografies amb diferents estils i formats de citació.  

Accés remot:  

Accés als continguts de Biblioteca Digital de la UAB a traves dels ordinadors de consulta de les  diferents biblioteques 
de la UAB. Les condicions que exigeixen les llicències d'ús que firmem amb els editors dels recursos digitals no ens 
permeten autoritzar als alumnes d’escoles adscrites a l’accés remot.  

Serveis de pagament:  

El Servei de Biblioteques ofereix als membres d’UAB Alumni alguns serveis de pagament a un cost reduït, segons les 
tarifes establertes al pressupost anual de la UAB: 

 Obtenció d’originals o còpies de documents que no estan disponibles a les biblioteques de la UAB 

 

 



TAULA SERVEIS 

 UAB 

Informació bibliogràfica a través del servei "Pregunt@":  

- Informació sobre la biblioteca i els seus serveis. 
- Assessorament: on i com es pot trobar la informació.  
- Suport per cercar i obtenir els documents o la informació necessària 

SI 

Consulta i accés a totes les col·leccions de les biblioteques a través del 
Cercador 

SI 

Reserva i ús dels espais de treball en grup i individual SI 

Accés als equipaments informàtics i de reproducció SI 

Connexió d'ordinadors portàtils  SI 

Connexió a la xarxa Wifi SI 

L'accés a les sales d'estudi durant les nits, festius i caps de setmana  SI 

Accés als continguts de Biblioteca Digital de la UAB a traves dels ordinadors de 
consulta de les diferents biblioteques de la UAB 

SI, només des dels 
ordinadors de  consulta 

de les diferents 
biblioteques de la UAB. 

Accés a l’apartat El meu compte del Cercador:  

- gestionar els préstecs (fer reserves i renovacions), 

- consultar l’historial dels préstecs fets, 

- guardar les cerques preferides i 

- subscriure’s a alertes de novetats bibliogràfiques incorporades al Catàleg. 

SI 

Préstec de documents UAB SI: 10 documents durant 
21 dies, els audiovisuals i 

els de la bibliografia 
recomanada, durant 7 

dies (*) 

Préstec Consorciat PUC: Servei que permet als usuaris de les biblioteques de les 
institucions membres del Consorci sol·licitar i tenir en préstec documents d'una 
altra biblioteca del CSUC. Les biblioteques universitàries participants en el PUC 
són la UB, la UAB, la UPC, la UPF, la UdG, la UdL, la URV, la UOC, la URL, la 
UVIC, Tecnocampus,  i la Biblioteca de Catalunya. 

SI: 10 documents durant 
21 dies(*) 

Formació d’usuaris: Cursos sobre tècniques de recerca documental i 
desenvolupament d’habilitats informacionals i Visites guiades a les biblioteques 
de la UAB per conèixer el seu funcionament i l’abast dels seus serveis. 

SI 

Gestor de referències bibliogràfiques: Mendeley SI 

Accés remot als recursos digitals de la Biblioteca Digital UAB  NO 

Préstec interbibliotecari SERVEI DE PAGAMENT 

(*) Dels documents no retornats de préstec UAB i préstec PUC se’n farà càrrec la direcció de l’Escola adscrita 
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