TOT EL QUE NECESSITES
SABER SOBRE L’ACCÉS I ÚS
DE LA BIBLIOTECA DEL CAMPUS
DEL BAIX LLOBREGAT (UPC)
HORARI BIBLIOTECA: 09:00 h – 20:00 h
HORARI PRÉSTEC: 09:00 h – 19:30 h

FAMILIARITZA’T

• Mira el CanalBIB del vestíbul
• Dóna una ullada a Bibliotècnica
• Utilitza Discovery UPC (catàleg biblioteques, Biblioteca
digital i UPCommons)
• Demana ajuda al personal

CONSULTA LA INFORMACIÓ

• Tots els llibres que el teu professor recomana
i altres llibres especialitzats
• Diccionaris i enciclopèdies
• Apunts i exàmens
• Revistes

On ho consulteu?
Catàleg de Biblioteques
Guia docent
Guies temàtiques
Bases de dades
Internet

PRIMERS AUXILIS

BENVINGUT/DA!

Aquest document et serà útil
en el transcurs dels teus
estudis a la UPC per conèixer
els principals espais i serveis
que la Biblioteca t’ofereix.
No el perdis!

LA WEB (també al mòbil)

A Bibliotècnica, la biblioteca digital de la UPC,
trobaràs recursos d'informació, col·leccions,
espais i serveis que el Servei de Biblioteques i
Documentació posa al teu abast.

http://bibliotecnica.upc.edu/bibcbl
https://m.bibliotecnica.upc.edu/home/

FES SERVIR EL PRÉSTEC

• Què necessito?
El carnet UPC
• Quants documents em puc endur?
6 documents
• Durant quant temps?
10 dies
• On retorno els documents?
A qualsevol Biblioteca de la UPC

Et portem els llibres d’altres Biblioteques

I SI UN DOCUMENT NO ESTÀ A LA UPC?
• Servei d’Obtenció de Documents (SOD) – servei de pagament, on
hi pots demanar llibres, articles de revista, tesis doctorals,
informes tècnics, patents, conferències, etc., de qualsevol país
del món i en qualsevol llengua.

Porta’m
sempre
amb tu!

• Préstec Universitari Consorciat (PUC) – servei gratuït per a
demanar documents presents a altres biblioteques universitàries
catalanes.

PORTÀTILS/TAULETES
• Xarxa sense fils (Wi-Fi) a tot el campus
• Ordinadors portàtils en préstec (amb un màxim de 3
hores diàries)
HORARI PORTÀTILS
09:00 h – 19:30 h

O simplement
descarrega’t
el carnet al
mòbil!

NORMATIVA

SALES DE TREBALL EN GRUP
• 6 sales de > 3-6 persones (màxim 4 hores diàries)
• 3 sales de > 1-2 persones (màxim 4 hores diàries)
• 2 sales de > 20 persones (sense reserva prèvia)

RENOVA ELS TEUS PRÉSTECS
•
•
•
•

Catàleg (“El meu compte”)
Taulell de préstec (Planta 0)
Telèfon (93.552.35.44)
Correu electrònic (biblioteca.cbl@upc.edu)

TAQUILLES
• Tenim 32 taquilles a les dues plantes de la Biblioteca.
• Demana la clau al taulell de préstec.

Fes un bon ús de les col·leccions, espais i
equipaments de la Biblioteca.
Accés: Bibliotècnica > Coneix-nos > Normatives i tarifes >
Condicions sobre l'accés i l'ús de les biblioteques

AULA D’INFORMÀTICA
Disposem d’ordinadors de
sobretaula a la Planta 1 i Planta 2
amb el mateix programari que
les aules del Campus.

HORARI TAQUILLES
09:00 h – 19:30 h

ESPAIS BIBLIOTECA

A la Biblioteca trobaràs espais per a poder treballar en grup i
també en silenci.
Si tens qualsevol dubte o ens vols fer un
suggeriment escriu-nos a:
biblioteca.cbl@upc.edu

Shhhhh

En grup

POSA’T AL DIA!
Biblioteca Campus Baix Llobregat - CBL

ET DESITGEM MOLT ÈXIT
EN ELS TEUS ESTUDIS!!

