NORMATIVA D’EXALUMNES DE LA BIBLIOTECA DE LA FACULTAT DE PSICOLOGIA, CIÈNCIES DE
L’EDUCACIÓ I L’ESPORT BLANQUERNA
Accés:
Els exalumnes de la FPCEE que vulguin fer ús de la Biblioteca hauran de pagar una quota anual de 10
euros. Aquesta quota s’ha de pagar al taulell de préstec i podran utilitzar els serveis de Biblioteca des del
mateix moment que s’abonin.
Els exalumnes tindran accés a tot el fons documental, excepte als tests psicològics.
Els exalumnes de la resta de biblioteques de Blanquerna que vulguin treure material de la biblioteca de
FPCEE hauran de pagar la quota corresponent.
Per identificar-se caldrà ensenyar el carnet d’exalumne.
Accés a d’altres biblioteques de la URL:
Els exalumnes podran accedir a la resta de biblioteques de Blanquerna i demanar llibres en préstec. No
podran accedir a les biblioteques de la URL, ni demanar llibres en préstec.
Préstec interbibliotecari entre biblioteques de Blanquerna:
Els alumnes que hagin abonat la quota corresponent podran fer ús del servei de préstec interbibliotecari
de Blanquerna.
Sala de treball:
Els exalumnes podran fer ús de la sala de treball si està disponible, però no podran reservar-la.
Wifi:
Els exalumnes que ja no estiguin donats d’alta a la bases de dades i desitgin connectar-se al wifi de la
Facultat amb el seu ordinador portàtil poden sol·licitar al personal de Biblioteca un usuari i contrasenya de
convidat.
Préstec:
Tipus de document
Quantitat d’obres
Monografies
4
Llibres de text (FPCEE)
4
Material audiovisual
2
Els exalumnes NO podran agafar tests psicològics.

Total de dies
15
15
15

Renovacions
4
4
4

Sancions:
En cas de deteriorament o pèrdua d’un document , el responsable n’haurà de procurar un nou exemplar a
la biblioteca en un termini de 30 dies. Si és un document exhaurit o que no es troba , haurà de pagar una
quantitat equivalent al seu valor. Els usuaris que retornin una o diverses obres amb retard seran
sancionats sense poder utilitzar el servei de préstec durant 1 dia per cada dia de retard i per cada
document.
Biblioteca Facultat de Psicologia, Ciències de l’Educació i de l’Esport
c. Císter, 34. 08022 Barcelona
Tel. 93 253 30 30
Horari:
Dilluns a divendres de 8 a 21.30 h
Dissabte de 9 a 15 h
Bca_fpcee@blanquerna.url.edu
http://biblioteca.blanquerna.edu
També ens trobareu a
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