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 les biblioteques UPV

Biblioteca i Documentació Científica
Universitat Politècnica de València

+ informació

Tel. +34 96 387 70 84
Biblioteca Central UPV (Edifici 4L)
Camí de Vera, s/n 46022 València

Consulta els plànols en el web o en l’app de la UPV en:

 www.upv.es/plano/plano-2d-va.html
 www.upv.es/apps/index-va.html

www.biblioteca.upv.es

Biblioteca Central 
(Edifici 4L)  
Biblioteca de FADE-ETS d’Enginyeria 
Geodèsica, Cartogràfica i Topogràfica 
(Edifici 7J)
Biblioteca de l’ETS d’Enginyeria 
Agronòmica i del Medi Natural
(Edifici 3P)
Biblioteca d’Informàtica i Documentació 
Enric Valor
Edifici (1H)
Biblioteca de l’ETS d’Enginyeria d’Edificació
(Edifici 1B)
Biblioteca de l’ETS d’Enginyeria del Disseny
(Edifici 7B)

Biblioteca de l’ETS d’Enginyers de Camins, 
Canals i Ports
(Edifici 4Q)
Biblioteca de l’ETS d’Enginyers Industrials
(Edifici 5F)
Biblioteca de la Facultat de Belles Arts
(Edifici 3N)

Biblioteca del Campus d’Alcoi
Tel. 96 652 85 30 - Ext. 28530
Biblioteca del Campus de Gandia - CRAI
Tel. 96 284 93 04 - Ext. 49304 

http://www.upv.es/plano/plano-2d-va.html
http://www.upv.es/apps/index-va.html
http://www.upv.es/entidades/ABDC/indexv.html


Comença amb la nostra web: 

 www.biblioteca.upv.es

Pots acudir a qualsevol de les nostres 11 biblioteques, que estan 
obertes de dilluns a divendres; a més, la Biblioteca Central obri els caps 
de setmana i festius. Consulta’n els horaris en: 

 www.biblioteca.upv.es/horarios

Les biblioteques UPV t’ofereixen espais per a treballar en grup i per a 
estudiar en silenci, wifi, ordinadors  i també  fotocopiadores, impressores 
i escàners.

Usa Polibuscador per a trobar en una sola cerca llibres i revistes en 
paper, pel·lícules, llibres i revistes electrònics, articles en PDF, bases de 
dades especialitzades, normes UNE, projectes (TFG i TFM) i tesis.

 polibuscador.upv.es

Troba els llibres a les prestatgeries. 

Pots emportar-te fins a 30 documents (llibres, revistes, pel·lícules, etc.) 
durant 15 dies i renovar-los 6 vegades.

Entra en La meua biblioteca des de la intranet (DNI+PIN) o identifica’t en 
Polibuscador per a renovar els préstecs, reservar documents que 
estiguen prestats i suggerir la compra de nous llibres.

Recorda que si estàs dins del campus necessites el teu nom 
d’usuari (correu) i la contrasenya UPV per a accedir als ordinadors 
i consultar els recursos electrònics.

Per a connectar-te per wifi a la UPV o accedir als recursos 
electrònics des de fora del campus, has d’establir una connexió 
seguint les instruccions de: 

 infoacceso.upv.es 

Accedeix a la producció científica i acadèmica de la UPV des de  
Riunet: 

 riunet.upv.es 

També pots sol·licitar llibres i articles que no es troben a les 
biblioteques UPV però sí en qualsevol altra biblioteca del món, a 
través del préstec interbibliotecari: 

 www.biblioteca.upv.es/interbibliotecario

Si ets estudiant, et prestem ordinadors portàtils a la Biblioteca 
Central, a Gandia i a Alcoi.

Assisteix als nostres cursos; reserva una sessió personalitzada en: 

 www.biblioteca.upv.es/citaprevia

o consulta les biblioguies: 

 biblioguias.upv.es/bg/  

Si tens algun dubte, pregunta als taulells o en La biblioteca 
respon:

 www.biblioteca.upv.es/bibliotecaresponde
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