E n t r a a l a w e b d e l a b i b l i o te c a !

BIBLIOGRAFIA
DOCENT

Trobaràs informació i accés a
tots els serveis:

Els llibres recomanats pel
professorat els trobaràs

bibliotecnica.upc.edu/epsevg

identificats amb
aquest pictograma:

El meu compte

Bona part de la bibliografia està
també en format electrònic! Als
prestatges de la biblioteca trobaràs
els seus QR per accedir-hi més
fàcilment.

BIBLIOTÈCNICA

Reserva materials i renova els teus
préstecs.

BIBtips
Formacions exprés per treure el màxim
profit a les eines, recursos i serveis de
la biblioteca.

Discovery
Cercador de llibres, revistes, bases de
dades i tota la producció acadèmica
d'UPCommons.

Aprèn
Portal de la producció docent del
professorat de la UPC.

LA BIBLIOTECA ET
DONA JOC!
Desenvolupa les teves
habilitats i passa una
bona estona amb els
nostres puzzles i jocs
de taula.

CONTACTE
T. 93 896 77 12
biblioteca.epsevg@upc.edu
Rambla de l'Exposició, 37
08800 Vilanova i la Geltrú

@BibUPCVILANOVA

CURS 2022-2023

BIBLIOTECA
EPSEVG

+
Obertura extraordinària

en èpoques d'exàmens

ELS ESPAIS

HORARI
Dilluns-Divendres
8:30 h a 20 h

SALES DE
TREBALL EN
GRUP
6 sales amb pantalla i
pissarra per a treballar en
grup. Reserva-les al web de
la biblioteca!

EL CreaLab
Espai maker de co-creació:
investiga, crea, dissenya i
fabrica les teves maquetes i
prototips.

LA CUINA
Perquè et sentis com a casa,
hem habilitat un espai per
menjar, amb nevera,
microones, cafetera i font.
Oberta durant l'horari de la
biblioteca.

I MÉS...
Bucs d'estudi individual, zones de
treball informal i de relax, espai per a
exposicions o activitats culturals,...
Espais versàtils que s'adapten a la
teva forma d'aprendre.
RESERVA AQUÍ

LA TEVA
SALA DE
TREBALL

CARNET AL
MÒBIL
Descarrega't el carnet al
mòbil per tenir-lo sempre
a mà.

WIFI
Amb Eduroam, la xarxa wifi de la
comunitat universitària, tindràs
connexió des de totes les instal·lacions
de la UPC.

SERVEI DE PRÉSTEC
Agafa en préstec fins a 20 documents
durant 30 dies a qualsevol biblioteca de
la UPC, o fins i tot demana en préstec
documents d'altres universitats.
També prestem petit equipament:
tauletes, USB, projectors, kits
d'Arduino, auriculars, ratolins,
calculadores, carregadors, anells de
llum i caixes d'eines.

PORTÀTILS
Si necessites un portàtil per a unes
hores, en tenim en préstec per 3h.
Si el necessites durant
uns dies, demana'l amb
aquest formulari:

