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0202-9102 SRUC

A través de la web de la
biblioteca trobaràs
informació i accés a tots
els serveis:

BIBLIOGRAFIA
DOCENT

BIBLIOTECA
EPSEVG

BIBLIOTECNICA

Els llibres recomanats
pels professors els
trobaràs identificats amb
aquest pictograma:

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

EL MEU COMPTE
Reserva i renova't tu mateix els
préstecs.

UPCommons
Portal de coneixement obert de la
UPC: apunts, exàmens d'altres
cursos, TFG, etc

VIDA
UNIVERSITÀRIA
Obrim les portes a la realització
d'activitats no estrictament
acadèmiques dins els nostres
espais, com ara exposicions,
trobades de joc, tallers i
conferències. Porta'ns la teva
proposta!

eBI B
Biblioteca digital de la UPC, accedeix
a tots els recursos electrònics.

CONTACTE
Pots demanar orientació al
taulell de préstec.
T. 93 896 77 12
606 088 963
biblioteca.epsevg@upc.edu
www.bibliotecnica.upc.edu/epsevg
Segueix-nos!!
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A l a Bi bl i oteca de l ' EPSEVG
t' of eri m mol t més que l l i bres,
T' acompanyem en aquesta
aventura, posant al teu abast tot
el que necessi tes per aconsegui r
el s teus obj ecti us d' aquest curs.
Vi ne a expl orar- l a!

ELS ESPAIS

VIU UNA
EXPERIÈNCIA
UNIVERSITÀRIA
GLOBAL

HORARI
Dilluns-Divendres
8:30h a 20h
+
Obertura
extraordinària en
èpoques d'exàmens

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

SERVEI DE
PRÉSTEC
Agafa en préstec fins a 6 documents
durant 10 dies a qualsevol biblioteca
de la UPC. També t'oferim préstec
d'equipaments com ara portàtils,
tauletes, USB, kits d'Arduino,
auriculars, ratolins, calculadores,
carregadors i caixes d'eines.

EL LAB
Espai maker per a dissenyar
i fer prototipatge, amb
taules de tall i eines en
préstec.

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.

WIFI
Amb Eduroam, la xarxa wifi de la
comunitat universitària, tindràs
connexió des de totes les instal·lacions
de la UPC.
https://serveistic.upc.edu/ca/wifiupc
/documentacio/assistent-deconfiguracio-per-eduroam

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

I MÉS...
Sala Polivalent, bucs d'estudi
individual, zones de relax i de treball
informal,... sigui com sigui la teva
manera d'estudiar, trobaràs l'espai
ideal per a tu.

https://apps.bibliotecnica.upc.edu/carnet

