
HORARIS I SALES D’ESTUDI

•  Més de 3.500 llocs de lectura distribuïts entre les 
7 biblioteques de la UA.

•  Ordinadors d’ús públic a les sales de lectura de les 
diferents biblioteques.

•  Horari  habitual d’obertura de les biblioteques de 
dilluns a divendres, de 08.30 h a 21.00 h. Els horaris 
especials de vacances i obertura extraordinària es 
publiquen a la web.

•  Sala 24 hores oberta totes les hores i tots els dies 
de l’any, llevat dels dies 24 i 31 de desembre.

•  Bústia de devolucions en sala 24 hores quan les 
biblioteques estan tancades.

•  Lliure accés a totes les biblioteques exceptuant en 
obertures extraordinàries que es necessita la TIU, 

expedit per la BUA.

PRÉSTEC

Només necessites la TIU .

•  Fins a 8
mentre no tinguen reserva d’un altre usuari.

•  Reserves i renovacions en pàgina web.
•  Els dispositius de lectura de llibres electrònics es 

presten durant 14 dies.
•  Els ordinadors portàtils es presten 1 dia dins de 

les sales.

FORMACIÓ I INFORMACIÓ

•  La Biblioteca organitza durant tot el curs sessions 
formatives sobre recursos d’informació. Pots sol.licitar 
el teu curs.

•  Consulta tota l’oferta formativa a la nostra pàgina 
web (Estudia i aprèn / Cursos de formació).

•  
pregunta a la teua biblioteca o en PuntBIU.

•  També oferim formació i assessorament de suport 
a l’activitat investigadora.

COL .LECCIONS

•   per a cada assignatura dels 
plans d’estudi i per al suport al desenvolupament 

UA.
•  Premsa diària en paper i premsa digital a la nostra 

pàgina web.
•  Llibres i revistes en paper, llibres-e, revistes-e, 

audiovisuals, mapes, bases de dades, etc.
•  Si no trobes el que necessites, la unitat de Préstec 

Interbibliotecari t’ho busca en una altra biblioteca. 
També ens en pots sol.licitar la compra a través de 
formularis anomenats desiderates.

I RECORDA

•  És un compromís de la BUA facilitar a les persones 
amb discapacitat l’accessibilitat a les instal.lacions, els 
recursos i serveis oferint, per exemple, llocs d’estudi 
adaptats per a persones amb baixa visió i ceguesa.

•  Pots trobar taquilles a la teua disposició en totes 
les biblioteques.

•   de la UA seguint les 
indicacions de la pàgina web del Servei d’Informàtica 
o accedint a un dels punts d’ajuda a la Biblioteca 
General.

•  Des de casa pots continuar utilitzant els recursos 
electrònics de la BUA accedint a Utilitza la biblioteca 
/ La biblioteca des de casa.

•  Envia’ns les teues queixes, suggeriments o felicitacions 
a través de Pregunta i opina, a la web.

MÉS PER A TU

•  Amb reserva prèvia a través del web de la BUA:
 Sales de treball en grup.
 Escàner i digitalització VHS.
•  Llocs de visionat, audició i autoaprenentatge a la 

Mediateca.
•  Impressió remota des dels ordinadors d’ús públic 

BIBLIOTEQUES
I ALTRES COL .LECCIONS

1. Biblioteca d’Educació
2. Biblioteca de Dret
3. Biblioteca de Ciències
4. Biblioteca d’Econòmiques

• 
• Biblioteca Politècnica i Ciències de la Salut
• Dipòsit
• Mediateca
• PuntBIU


