
Pots accedir a la Biblioteca des de les aules de les assignatures en què et matriculis, des de l’apartat Materials i fonts 
d’informació. 

Aquest espai, conegut com ‘Biblioteca de l’aula’ recull tots els recursos d'aprenentatge imprescindibles per a 
superar l'assignatura amb èxit i l’accés als principals serveis de Biblioteca. 

Aquests materials també són 
consultables des de Secretaria > Els 
meus materials.  Des d’on podràs 
consultar l’estat de la tramesa dels 
materials o modificar-ne les dades.

Els materials els trobaràs en diferents formats: 
PDF, Web, Audiollibre, Videollibre, ePub i 
Mobipocket.

Els materials sempre són el mateix idioma de la 
docència, que és l’idioma en què un es matricula a 
l’assignatura

Des de l’apartat de Fonts d’Informació pots 
consultar altres recursos com per exemple 
lectures complementàries (articles de revista i/o 
capítols de llibre digitalitzats, enllaços web, etc.)

TambéTambé tens accés al Summon que és el 
cercador a les col·leccions de la Biblioteca 
(recursos electrònics, bases de dades, llibres i 
mòduls didàctics en paper i electrònics...); i al 
Cercador de revistes electròniques que la 
Biblioteca té subscrites

A més a més, sempre tens a la teva disposició el 
servei ‘Biblioteca Respon’: servei per a 
enviar-nos qualsevol consulta, suggeriment, 
reclamació o queixa referent a la informació 
general sobre el funcionament de la Biblioteca, 
els seus serveis, col·leccions i recursos 
electrònics.

La majoria d’assignatures disposen d’una Bibliografia 
complementària recomanada pel propi professor. Per a 
consultar els documents que l’assigantura té com a 
Bibliografia Recomanda pots accedir al Catàleg de la 
Biblioteca per a reservar un exemplar i/o demanar-lo en 
préstec.

Al catàleg podràs fer seguiment de les novetats que es Al catàleg podràs fer seguiment de les novetats que es 
van incorporant a la col·lecció durant el curs des de 
l’apartat de Novetats del catàleg que permet subscriure’t 
a les novetats de les teves assignatures.

Les aules de les teves assignatures t'apareixeran al llarg del dia d'inici de semestre, però això no vol dir que t'has d’esperar 
fins aquest dia per a accedir a la Biblioteca. Quan tinguis el perfil d'estudiant (després de fer el pagament de matricula i 
enviar la documentació d'accés) hi podràs entrar amb l'enllaç Biblioteca del menú superior del Campus Virtual.
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