GUIA DE RECURSOS PER A L’ESTUDIANTAT D’ÒPTICA I OPTOMETRIA

A quines biblioteques tinc accés?
El Servei de Biblioteques, Publicacions i Arxius de la UPC està format per 13 biblioteques
ubicades als diferents campus de la universitat. Les biblioteques ofereixen espais,
equipaments, recursos d’informació i serveis personalitzats per donar suport a les activitats de
docència, aprenentatge i recerca de la UPC.
Com a membres de la comunitat universitària de la UPC podeu sol·licitar informacions i fer ús
de les col·leccions i els serveis a qualsevol de les 13 biblioteques, independentment del vostre
campus o del vostre lloc de residència.
La Biblioteca del Campus de Terrassa dóna suport directe a la Facultat d’Òptica i Optometria i
disposa de la major part del material que pot ser d’interès per als vostres estudis.
Presentació de la Biblioteca del Campus de Terrassa (format àudio)
Serveis, col·leccions, espais i equipaments bàsics de la Biblioteca del Campus de Terrassa
(format vídeo)

Com puc trobar un document?
-

Catàleg de les biblioteques de la UPC

El catàleg us permet saber quins documents, tant en paper com en format electrònic, tenim a
les biblioteques de la UPC i, en el cas dels documents en paper, us indica la seva localització
concreta.
Des d’aquest mateix catàleg teniu l’opció de fer la consulta a la resta de biblioteques
d’universitats catalanes.
Tutorial sobre el funcionament del catàleg de les biblioteques de la UPC

-

Apunts

La UPC disposa de diversos dipòsits institucionals d’accés obert, que tenen com a objectiu
garantir la preservació de la producció docent i de recerca de la universitat, d’entre els quals us
en destaquem l’UPCOpenCourseware, que recopila materials docents elaborats pels
professors (apunts, audiovisuals, exercicis, etc.).
-

Llibres, enciclopèdies i diccionaris electrònics

Les biblioteques de la UPC també posen al vostre abast un ampli recull de llibres, enciclopèdies
i diccionaris en format electrònic que podeu consultar des de qualsevol ordinador connectat a
Internet (des de fora de la UPC és necessari tenir activat el servei d’accés remot).
D’entre tots, destaquem la col·lecció de llibres digitals de la UPC, un conjunt de llibres tècnics
creats per autors de la UPC en l’àmbit de les seves especialitzacions, que estan directament
relacionats amb les titulacions pròpies de grau o postgrau de la UPC.

Com puc consultar un document?
En paper
-

Préstec/PUC

De forma presencial, teniu la possibilitat d’adreçar-vos a qualsevol de les biblioteques que la
UPC té repartides per la geografia catalana i sol·licitar el préstec de llibres i material
audiovisual, de qualsevol d’elles i de forma gratuïta (el termini d’arribada d’un document
ubicat a una altra biblioteca de la UPC sol ser de 3 dies hàbils).
Si no trobeu el document a cap de les biblioteques de la UPC, teniu la possibilitat de demanarlo, també de forma gratuïta, a qualsevol de les biblioteques del Consorci de Biblioteques
Universitàries de Catalunya (el termini d’arribada en aquest cas oscil·la entre 1 i 2 setmanes
aproximadament).
La reserva de documents l’heu de fer vosaltres mateixos a través del catàleg i podeu passar-los
a recollir a la biblioteca que hagueu indicat a la vostra sol·licitud, un cop rebeu l’avís d’arribada
del document.
Des de l’opció de El meu compte podeu veure i renovar els vostres préstecs, reservar
documents, guardar i executar les vostres cerques preferides i donar d’alta alertes, a més de
consultar el vostre historial de préstecs.
Explicació sobre el servei de préstec (format àudio)

-

Servei d’obtenció de documents

Aquest servei us proporciona originals o còpies de qualsevol tipus de documents (llibres,
articles de revista, informes tècnics, normativa, etc.) que no estiguin disponibles a les
biblioteques de la UPC. Es tracta d’un servei de pagament i el cost dependrà del tipus de
document sol·licitat i del lloc on s’hagi demanat.

En format electrònic
Bibliotècnica és el portal d’accés a tots els recursos i serveis que ofereixen les biblioteques de
la UPC.
Podeu consultar llibres, enciclopèdies i diccionaris en format electrònic des de qualsevol
ordinador connectat a Internet. Des de fora dels campus de la UPC, l’accés als recursos
electrònics s’ha de fer a través del servei d’accés remot.

Com puc resoldre una pregunta especialitzada?
-

Servei d’informació especialitzada

Aquest servei està orientat a respondre consultes especialitzades sobre àrees politècniques en
la cerca d'informació pels vostres estudis, recerques, investigacions o qüestions relacionades
amb la propietat intel·lectual. En un màxim de 48 hores, un bibliotecari temàtic contactarà
amb vosaltres per resoldre la consulta o indicar-vos el termini de resposta aproximat.
Explicació sobre el servei d’informació especialitzada (format àudio)

Com puc accedir als recursos electrònics des de casa?
Per consultar els recursos d’informació electrònics subscrits per les biblioteques de la UPC cal
fer-ho exclusivament a través del UPClink accessible des de l’apartat Accés des de fora del
Campus. L’ús d’aquest servei està limitat als membres de la comunitat de la UPC.
Instruccions per accedir als recursos electrònics des de fora de la UPC

La biblioteca de l’estudiant
Les biblioteques de la UPC han fet un recull dels recursos del nostre servei per ajudar-vos a
assolir els vostres objectius d’estudi i d’aprenentatge.

Contacte amb la biblioteca a:
Adreça:
Plaça del Campus, 1
08222 Terrassa

Telèfon:
93 7398062

Correu electrònic:
biblioteca.campus.terrassa@upc.edu

Web:
http://bibliotecnica.upc.edu/

