La biblioteca digital.
Trobaràs accés i
informació sobre
col·leccions, espais i
serveis que ofereixen
les biblioteques de la
UPC

Dilluns – Divendres de
8:30 a 20h
Obertura
extraordinària caps de
setmana en èpoques de
exàmens
bibliotecnica.upc.edu/info/
horari-biblioteques

bibliotecnica.upc.edu

Portal del coneixement
obert de la UPC. Trobaràs
exàmens d’altres cursos,
apunts, treballs final de
grau, etc.

Eina de cerca per poder
trobar: articles,
revistes, llibres, bases
de dades, etc. i tota la
producció acadèmica
dipositada a
UPCommons

upcommons.upc.edu

discovery.upc.edu

Eduroam és la xarxa wifi
de la comunitat UPC.
Consulta com configurar-la
.bibliotecnica.upc.edu/novetats/
connecta-t-al-wifi-biblioteca

5 sales, amb pissarra i
pantalla, per treballar en
grup. Reserva-les i
consulta la normativa
Localitza els documents
de les biblioteques UPC i
també d’altres universitats
catalanes. Cerca per títol,
matèria, paraula clau o
autor. Adreça’t a Préstec
si tens dubtes
catàleg.upc.edu

..bibliotecnica.upc.edu/serveis/
sales-treball-grup

Espai habilitat per
menjar, amb taula i
cadires, nevera,
microones i font
d’aigua

Espai maker per
dissenyar i fer
prototipatge. Disposem
de taules de tall,
serres, tisores, paper
de vidre, etc. Adreça’t
al taulell de préstec

Portàtils, tauletes, usb, ereaders, kits d’arduino,
auriculars, ratolins,
calculadores, carregadors
de mòbil, caixes d’eines
per a maquetació, etc.
..bibliotecnica.upc.edu/serveis/
prestec-equipaments-bibliotecaepsevg

Oberta durant l’horari
de la biblioteca

Amb el carnet UPC podràs agafar en
préstec 6 documents durant 10 dies
a qualsevol biblioteca UPC. Podràs
reservar-los i també, renovar-los 4
vegades.
Descarrega’t el carnet al mòbil a:

Els llibres recomanats
pels professors, els
identificaràs perquè
porten un pictograma a
la part superior del llom

bibliotecnica.upc.edu/serveis/carnet-upc-almobil

Reserva’t i renova’t els llibres
fàcilment a través de l’apartat ‘El
meu compte’ del catàleg

e
Accedeix als recursos
electrònics de la biblioteca
digital de la UPC, des de
dins i fora de la universitat
bibliotecnica.upc.edu/colleccions
/ebib

Responem les teves
consultes, durant l’horari
de la biblioteca, de
dilluns a divendres
Ens podràs seguir a:
606088963

@BibUPCVILANOVA

biblioteca.epsevg@upc.edu
Tel. 93 896 77 12

