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ESPAIS

Quan arribeu: aneu al taulell
Quan marxeu: torneu al
taulell, sabrem que queda
lliure el seient i s'ha de netejar 

Mentre duri la crisi
sanitària, és imprescindible
fer cita prèvia per reservar
un espai tant a la biblioteca
com a la sala d'estudis.

bibliotecnica.upc.edu/horaris 1

https://bibliotecnica.upc.edu/horaris


HORARIS

L'horari de la biblioteca i la
sala d'estudis és de dilluns
a dijous de 9h a 20h i
divendres de 9h a 18h

bibliotecnica.upc.edu/horaris 2

https://bibliotecnica.upc.edu/horaris


DISCOVERY
UPC
Eina que permet
trobar tots els
documents
(subscrits, físics o
institucionals)
disponibles a la UPC.

discovery.upc.edu 3

http://discovery.upc.edu/


DISCOVERY
UPC

Cal escriureu el terme
dins la caixa
Operadors (and, or,
not) en anglès
Per defecte busca per
paraula clau
t: (busca dins al títol)
d: (busca per matèria)
a: (busca per autor)

discovery.upc.edu 4

http://discovery.upc.edu/


DISCOVERY
UPC
Cerca avançada:

Cerca al Catàleg,
UPCommons i 
Biblioteca Digital.
Permet cercar als 
camps títol, matèria,
autor i per 
paraula clau

discovery.upc.edu 5

http://discovery.upc.edu/


DISCOVERY
UPC
Permet limitar les
cerques al:
. Catàleg biblioteca
. Biblioteca Digital
. UPCommons
També per format,
idioma, matèria,
data, biblioteca...

discovery.upc.edu 6

http://discovery.upc.edu/


CATÀLEG 
UPC
Recull els documents de totes
les Biblioteques UPC i permet
reservar-los.

Mentre duri la
pandèmia, reservar els
documents és la millor opció.

Els prestatges no estan
accessibles.

discovery.upc.edu 7

http://discovery.upc.edu/


BIBLIOTECA
DIGITAL
Recull els recursos
electrònics en
subscripció, d'accés
obert i altres recursos
no subscrits per
demanar al SOD (Servei
d'Obtenció de
Documents)

discovery.upc.edu 8

http://discovery.upc.edu/


UPCOMMONS
Recull tota la
producció docent i de
recerca de la UPC:
treballs acadèmics,
eprints, tesis, revistes,
etc.

discovery.upc.edu 9

http://discovery.upc.edu/


EL MEU
COMPTE
Des del Meu compte
podeu gestionar tota la
vostra activitat de
préstec: reservar,
renovar...
Entre amb el nom
d'usuari UPC i
contrasenya.

discovery.upc.edu 10

http://cataleg.upc.edu/


BIBLIOGRAFIA
RECOMANDA
Podeu accedir a la bibliografia que
us reconamen els professors a les
assignatures. 

Trobareu llibres en paper
disponibles a les biblioteques i
també molts en format digital.

bibliotecnica.upc.edu/bibliografia 11

https://bibliotecnica.upc.edu/bibliografia


EXÀMENS UPC
Recull els exàmens de les
assignatures dels centres docents.

L'accés és amb el nom d’usuari i
contrasenya UPC.

upcommons.upc.edu/examens 12

https://upcommons.upc.edu/examens


CONDICIONS DE PRÉSTEC   

20 documents durant un màxim de 30 dies
6 renovacions per exemplar
Sancions i bloqueig per dies de retard

estudiants de GRAU  

13bibliotecnica.upc.edu/estudiants/prestec-documents

https://bibliotecnica.upc.edu/estudiants/prestec-documents


13bibliotecnica.upc.edu/estudiants/prestec-documents

RETORNAR

DOCUMENTS
Preferentment a la
bústia de retorn
de l'entrada de
l'edifici.

https://bibliotecnica.upc.edu/estudiants/prestec-documents


bibliotecnica.upc.edu/estudiants/prestec-documents#prestec-consorciat-puc

PRÉSTEC -
PUC
Podeu demanar
llibres a altres
universitats
catalanes des del
Discovery UPC
clicant CCUC.
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https://bibliotecnica.upc.edu/estudiants/prestec-documents#prestec-consorciat-puc


PRÉSTEC -
PUC
Cliqueu el botó
Demanar-lo,
entreu la
identificació UPC i
seleccioneu on 
voleu rebre el
document.

15bibliotecnica.upc.edu/estudiants/prestec-documents#prestec-consorciat-puc

https://bibliotecnica.upc.edu/estudiants/prestec-documents#prestec-consorciat-puc


CARNET UPC

Imprescindible
portar-lo per fer el
préstec.

16bibliotecnica.upc.edu/estudiants/carnet-prestec

https://bibliotecnica.upc.edu/estudiants/carnet-prestec


CARNET UPC
AL MÒBIL

Si no el portes
pots descarregar-
te el carnet al
mòbil. 

17bibliotecnica.upc.edu/estudiants/carnet-prestec#carnet-al-mobil

https://bibliotecnica.upc.edu/estudiants/carnet-prestec#carnet-al-mobil


SERVEI DE
XAT

19

Oferim un servei
de xat  perquè
contactis amb la
biblioteca de
forma més directa.  

xat.upc.edu

https://xat.upc.edu/


IDENTIFICACIÓ
ÚNICA UPC
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Per accedir als
recursos i serveis de les
biblioteques
autentifica´t amb el
nom d’usuari
(nom.cognom) i
contrasenya UPC.

www.upc.edu/identitatdigital/ca/Identitat/aplicacio-de-politiques-de-seguretat-a-la-
contrasenya-de-la-intranet

https://www.upc.edu/identitatdigital/ca/Identitat/aplicacio-de-politiques-de-seguretat-a-la-contrasenya-de-la-intranet


ACCÉS A LA BIBLIOTECA
DIGITAL DE LA UPC
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Per consultar els recursos electrònics,
com revistes electròniques, bases de
dades, etc., activeu el servei eBIB

bibliotecnica.upc.edu/ebib

https://bibliotecnica.upc.edu/ebib


ACCÉS A LA XARXA WIFI
DE LA UPC
 
Pots utilitzar aquestes dues xarxes wifi:

Eduroam si ets membre UPC (recomanda).
UPCguest si no ets membre UPC.

22bibliotecnica.upc.edu/estudiants/wifi-biblioteques

https://bibliotecnica.upc.edu/estudiants/wifi-biblioteques


WEB
BIBLIOTEQUES
UPC

23bibliotecnica.upc.edu

Trobareu tota la
informació de les
biblioteques
actualitzada:
horaris, serveis...

http://bibliotecnica.upc.edu/


biblioteca i
sala
d'estudis 

espai
segur
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SEGUEIX-NOS
A LES
XARXES
SOCIALS

25@BibliotecaFME

http://bibliotecnica.upc.edu/

