
RESERVES DE CABINES DES DE 
 



Búsqueda en PoliBuscador 

Per a buscar les cabines reservables en la 
Biblioteca Campus Gandia-CRAI busquem: 
“cabinas de estudio”, en l’àmbit: catàleg en la 
Biblioteca Campus Gandia-CRAI. 

https://polibuscador.upv.es/discovery/search?query=any,contains,cabina%20de%20estudio%20gandia,AND&tab=CATALOGO&search_scope=BIBUPV&sortby=title&vid=34UPV_INST:bibupv&mode=advanced&offset=0
https://polibuscador.upv.es/discovery/search?query=any,contains,cabina%20de%20estudio%20gandia,AND&tab=CATALOGO&search_scope=BIBUPV&sortby=title&vid=34UPV_INST:bibupv&mode=advanced&offset=0
https://polibuscador.upv.es/discovery/search?query=any,contains,cabina%20de%20estudio%20gandia,AND&tab=CATALOGO&search_scope=BIBUPV&sortby=title&vid=34UPV_INST:bibupv&mode=advanced&offset=0
https://polibuscador.upv.es/discovery/search?query=any,contains,cabina%20de%20estudio%20gandia,AND&tab=CATALOGO&search_scope=BIBUPV&sortby=title&vid=34UPV_INST:bibupv&mode=advanced&offset=0
https://polibuscador.upv.es/discovery/search?query=any,contains,cabina%20de%20estudio%20gandia,AND&tab=CATALOGO&search_scope=BIBUPV&sortby=title&vid=34UPV_INST:bibupv&mode=advanced&offset=0


Reserva 

Per a què aparega l’opció de reservar ens hem 
d’identificar. 



Condicions de reserva 

• Es pot reservar per un període màxim de 4 hores. 

• Cada usuari sols pot fer una reserva. Si ja en té una 
feta, encara que siga per a un altre dia, li apareix el 
següent missatge: 

 



• Quan va a fer-se una reserva, si hi ha una altra que entre en 
conflicte perquè ja està reservada en eixes hores o 
prestada, apareix el següent missatge:  
 
 
 
 
 
 
 
 

• Sempre s’ha de clicar sobre: PETICIÓ, ja que Polibuscador 
actualitza la informació de manera immediata, i si la cabina 
ja no està prestada o reservada, sí que permet guardar la 
reserva. 
 
 



• Per saber la disponibilitat es clica sobre l’enllaç: Comprovar 
disponibilitat i apareix el calendari amb les hores ja ocupades 
en roig. 

 

 

 

 

 

 
• S’ha de reservar dins de les hores d’obertura de la Biblioteca-

CRAI: de 8 a 21 h. Si la reserva està fora d’eixe horari, el 
programa l’accepta però no es pot utilitzar. 

 



• S’ha de completar tant l’hora entrada com la 
d’eixida. Si no es fa t’avisa, per què la reserva 
no està tancada. El màxim de reserva i de 
préstec són 4 hores. 

 



• Una cabina es pot reservar deixant 15 min. de 
diferencia entre l’última hora que està 
prestada o reservada i la següent. 

• Es pot reservar amb una setmana d’antelació.  

• Si s’ intenta fer una reserva de més de 4 hores, 
ens apareix el missatge següent:  

 



Si necessites més informació: 

• Web de la biblioteca-CRAI:  

– Serveis  

– Normativa  

• En el mostrador de Biblioteca Campus Gandia-
CRAI 

 

https://bit.ly/2NDczj1
http://www.upv.es/contenidos/BIBGAND/infoweb/bibgand/info/704084normalv.html#normativas
https://bit.ly/2J5ab0X

