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DiscoveryUPC
DiscoveryUPC discovery.upc.edu és el cercador de 
continguts de les biblioteques de la UPC. Permet 
buscar des d’una única caixa de cerca els continguts 
del Catàleg, de la Biblioteca Digital i del dipòsit 
institucional UPCommons

DiscoveryUPC inclou:

Els recursos físics disponibles a les biblioteques: 
llibres, revistes, mapes, audiovisuals, TFG/TFM, 
tesis, etc

Els recursos electrònics: articles, llibres, 
proceedings, capítols de llibre, revistes i bases de 
dades

La producció docent i de recerca de la UPC: Llibres, 
revistes, TFG/TFM, tesis, eprints, congressos, 
vídeos, etc

Col·leccions
Dipòsits d’exàmens examens.upc.edu

Apunts publicats a l’ETSEIB 

Bibliografia recomanada a les guies docents

UPCommons el portal d’accés obert al 
coneixement de la UPC: upcommons.upc.edu 

Bibliografia especialitzada

Accés a base de dades

Espais
Espais d’estudi individual 

Zones de treball col·laboratiu 

Sales de treball en grup. Feu la reserva a través de la 
pàgina web de la Biblioteca 

Aula informàtica 

Servei de préstec
És necessari el carnet de la UPC. També te’l pots 
descarregar al teu telèfon mòbil 

Pots treure fins a 20 documents durant 30 dies i fer 
fins a 6 renovacions 

Pots treure documents de qualsevol biblioteca de la 
UPC 

Reserves i renovacions des d’El meu compte 
del DiscoveryUPC. Rebràs un avís quan arribi el 
document que hagis reservat, i també quan l’hagis 
de retornar 

Préstec de documents d’altres universitats catalanes

Altres serveis
Ordinadors portàtils i altre equipament (calculadores, 
carregadors per a mòbils, memòries USB, tauletes,  
auriculars) en préstec 

Sessions de formació per millorar en la cerca i l’ús de 
la informació 

eBIB: accés als recursos electrònicos de la UPC 
bibliotecnica.upc.edu/ebib

Servei d’informació especialitzada, t’ajudem a trobar 
la informació que necessites 
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Informació general
Horari: dilluns a divendres de 8.30 a 20.30 h 
Consultar el web per a canvis d’horari 

La Biblioteca a les xarxes socials:

       instagram.com/bibetseib

       twitter.com/BibETSEIB

Tota la informació a: bibliotecnica.upc.edu/etseib


