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Horaris

De dilluns a divendres
Des de les 9 del matí
fins les 21 hores

Dissabtes
Des de les 10 del matí
fins les 20 hores

(Obertura especial en diumenges durant períodes d’exàmens)



Accés



Préstec

Us permet treure documents durant un 
període determinat.

– 10 títols màxim a la vegada
– 21 dies màxims de préstec
– 6 renovacions màximes
– Retard en la devolució: sanció d’1 dia 

d’exclusió del préstec per cada document. 



Préstec



Préstec (URL)



Préstec interbibliotecari
(PUC)

• Accés
– Des del web, o 
– Enllaç directe: 

http://cbueg-mt.iii.com/iii/encore/?lang=cat

• Validació: Posar la direcció d’e-mail amb el domini complet
@iqs.url.edu o @iqs-blanquerna.url.edu, (estudiants farmàcia), la 
contrassenya de la xarxa i la ubicació on el volem recollir
(generalment IQS) 

http://cbueg-mt.iii.com/iii/encore/?lang=cat


El meu compte
• És necessari accedir almenys una vegada per activar alguns

serveis de la biblioteca (historial de lectura, PUC, etc.)
• Serveix per gestionar préstecs, renovacions, reserves, etc.
• Accés:

1) Des del menú de la dreta del 2) Des de l’enllaç que hi ha al web
Discovery



El meu compte



Bibliografia bàsica



Bibliografia bàsica

1. Des del web:

3. o des de l’enllaç: 
http://cataleg.url.edu/search*cat/r

• Cerca per professor o 
asignatura

Ex.:  Microeconomia – 1r ADE – IQS

2. Des de l’Encore:

http://cataleg.url.edu/search*cat/r


Altres serveis
• Formacions usuaris generals i específiques/personalitzades
(especialment TFGs)

• Autoservei d’impressió/fotocòpia/escanneig a color i negre. 

• També disponible en préstec:
• Taquilles d’ús puntual (préstec d’un dia)
• Cables de connexió a internet (préstec d’un dia)



Normativa
• Tenir cura de tot el material 

• Respectar la data de retorn dels llibres

• Mantenir Conducta adequada a l’entorn i espai

Mantenir              No fer ús             No menjar       Dispositius electrònics
silenci                del mòbil              ni beure                     sense so



https://biblioteca.iqs.edu

https://biblioteca.iqs.edu/


La Biblioteca en xifres



Contacta’ns

biblioteca@iqs.edu
(o per xat al web)

932672005

9-21h.



Moltes gràcies!!

biblioteca@iqs.url.edu

mailto:biblioteca@iqs.url.edu
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