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DiscoveryUPC
DiscoveryUPC (discovery.upc.edu) és una eina 
de cerca que permet trobar llibres, articles, bases 
de dades, recursos en paper disponibles a les 
biblioteques de la UPC i la producció acadèmica 
d’UPCommons en una única interfície

DiscoveryUPC permet:

Buscar des d’una sola caixa de cerca el que abans 
es consultava de forma separada

Accedir al text complet si la biblioteca en té la 
subscripció

Espais
Actualment, degut a l’emegència sanitària provocada 
pel COVID-19, no es permet l’ús de diversos espais 
de la Biblioteca, com les sales de treball en grup o 
l’aula informàtica

L’ús dels espais de la Biblioteca està limitat a l’estudi 
individual. Per a fer-ne ús, reserva un lloc d’estudi 
des de la pàgina web de la Biblioteca

Col·leccions
Dipòsits d’exàmens (upcommons.upc.edu/examens)

Apunts publicats a l’ETSEIB

Bibliografia recomanada a les guies docents

UPCommons (upcommons.upc.edu) el portal 
d’accés obert al coneixement de la UPC

Bibliografia especialitzada

Accés a base de dades

Servei de préstec
És necessari el carnet de la UPC. També te’l pots 
descarregar al teu telèfon mòbil 

Pots treure fins a 20 documents durant 30 dies i fer 
fins a 6 renovacions

Pots treure documents de qualsevol biblioteca       
de la UPC

Reserves i renovacions des d’El meu compte 
del DiscoveryUPC. Rebràs un avís quan arribi el 
document que hagis reservat, i també quan l’hagis 
de retornar 

Préstec de documents d’altres universitats  
catalanes a: puc.cbuc.cat

Altres serveis
eBIB: accés als recursos electrònicos de la UPC 
(bibliotecnica.upc.edu/ebib)

Servei de xat: per resoldre consultes a l’instant dins 
l’horari d’obertura de la Biblioteca: (xat.upc.edu) 
biblioteca.etseib

Sessions de formació per millorar en la cerca i l’ús 
de la informació

Servei d’informació especialitzada, t’ajudem a trobar 
la informació que necessites

Informació general
Horari: degut a la crisi del COVID-19, els horaris de 
la Biblioteca poden variar, consulta’ls a la pàgina 
web

La biblioteca a les xarxes socials:

       instagram.com/bibetseib

       twitter.com/BibETSEIB

Tota la informació a: bibliotecnica.upc.edu/etseib
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