
SETEMBRE
http://bibliotecnica.upc.edu/info/horari-biblioteques 

VIGILA

http://bibliotecnica.upc.edu/ 

SERVEI D’AUTO-ENREGISTRAMENT

SALES DE TREBALL EN GRUP

BCT 2.0
HORARI

WEB

LOCALITZA INFORMACIÓ
ESPECIALITZADA

A Bibliotècnica, la biblioteca digital de la UPC, trobaràs els recursos
d’informació, col·leccions, espais i serveis que el Servei de 
Biblioteques, Publicacions i Arxius posa al teu abast

Consulta el bibliotecari temàtic, a través del
SIE (Servei d’Informació Especialitzada)

2 sales de treball individual i 12 de treball en grup
Consulta la seva capacitat i disponibilitat
Màxim de 3 hores/dia i de 9 hores/setmana

ACCÉS ALS RECURSOS DES DE
FORA DELS CAMPUS

 http://bibliotecnica.upc.edu/colleccions/ebib

les teves pertinences

PORTÀTILS
Xarxa sense �ls (wi�) a tot l’edi�ci
Ordinadors portàtils en préstec en
els espais propis de la Biblioteca

CONSULTA LA INFORMACIÓ
Tots els llibres que el teu professor recomana
i altres llibres especialitzats
Material d’autoaprenentatge d’idiomes
Diccionaris i enciclopèdies
Apunts i exàmens

http://bibliotecnica.upc.edu/serveis/informacio-especialitzada

Ara també
 al mòbil

FES SERVIR EL PRÉSTEC
Què necessito? El carnet de la UPC
Quants documents em puc endur? 6 documents
Durant quant temps? 10 dies
On torno els documents? A qualsevol biblioteca de la UPC

Et portem els llibres d’altres biblioteques UPChttp://bibliotecnica.upc.edu/serveis/carnet-upc-al-mobil

Hi trobaràs tots els recursos d’informació 
en paper i en electrònic disponibles a la 
UPC

Enregistra les teves presentacions d’una forma 
senzilla i ràpida

http://bibliotecnica.upc.edu/serveis/servei-autoenregistrament-video-bct

PORTA’L
SEMPRE!

https://apps.bibliotecnica.upc.edu/discovery/bases_dades/

TAQUILLES

TAQUILLES

LLIBRES I REVISTES EN FORMAT ELECTRÒNICS
Llegeix i descarrega-te’ls des de Bibliotècnica
Pots agafar un e-reader en préstec

LLIBRES I REVISTES EN FORMAT ELECTRÒNIC
Llegeix i descarrega-te’ls des de Bibliotècnica
Pots agafar un e-reader en préstec

CONSULTA LA INFORMACIÓ
Tots els llibres que el teu professor et recomana
i altres llibres especialitzats
Material d’autoaprenentatge 
d’idiomes
Diccionaris i enciclopèdies
Apunts i exàmens
Revistes

PORTA’L
SEMPRE!

FES SERVIR EL PRÉSTEC
Què necessito? El carnet de la UPC
Quants documents em puc endur? 6 documents
Durant quant temps? 10 dies
On torno els documents? A qualsevol biblioteca de la UPC

Et portem els llibres d’altres biblioteques UPC
http://bibliotecnica.upc.edu/serveis/carnet-upc-al-mobil

CATÀLEG
Trobaràs els
documents de totes 
les biblioteques de
la UPC

NORMATIVA
Fes un bon ús de les
col·leccions, els espais
i els equipaments

NORMATIVA
Fes un bon ús de les
col·leccions, els espais
i els equipaments

VIRTUAL WORKhttps://serveis.terrassa.upc.edu/sict/virtualwork?destination=node%2F514

Accés al programari virtualitzat: 
(Autocad, SolidWorks, Matlab, Maple...) 

http://bibliotecnica.upc.edu/serveis/sales-treball-bct

http://bibliotecnica.upc.edu/serveis/carnet-upc-al-mobil

I SI NO ESTÀ A LA UPC ?
Reserva’ls mitjançant el Préstec 
Consorciat (PUC)
Utilitza el Servei d’Obtenció de 
Documents (SOD)

I SI NO ESTÀ A LA UPC?
Reserva’ls mitjançant el Préstec 
Consorciat (PUC)
Utilitza el Servei d’Obtenció de 
Documents

Nom usuari i contrasenya 
Intranet UPC

Àrea de Recursos Electrònics (ARE)
Aula equipada amd 20 ordinadors  convertits en estacions 
de treball de sobretaula amb el mateix Nom usuari i contrasenya

Intranet UPCÀrea de Recursos Electrònics (ARE)
Aula equipada amd 20 ordinadors  convertits en esracions 
de treballde sobretaula amb el mateix

Consulta l’estat dels teus préstecs

Reserva i renova documents en línia

EL MEU COMPTE

Consulta l’estat dels teus préstecs
Reserva i renova documents en línia

EL MEU COMPTE

RESERVA 
UN BIBLIOTECARI

http://bit.ly/ReservaUnBibliotecari MILLORA LES TEVES
HABILITATS EN L’ACCÉS 
I ÚS DE LA INFORMACIÓ
Apunta’t a les activitats formatives

http://bibliotecnica.upc.edu/serveis/informat


