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Servei BibliotecaServei Biblioteca
Secció de referència
Hi trobareu tota la informació necessària per a respondre a 
preguntes puntuals.
• Diccionaris de llengües i especialitzats
• Directoris d’empreses, productes, serveis i professionals
• Normatives
• Memòries d’empreses i entitats
• Informació de cursos, seminaris, fires i congressos, plans 
d’estudi, etc.

Fons monogràfic
Especialitzat en Enginyeria electrònica, elèctrica i mecànica i 
ciències i tècniques relacionades. Més de 5000 volums entre 
monografies i manuals.
Fons de publicacions periòdiques
Més de 80 títols de temàtiques diverses relacionades amb el 
món de la ciència i la tècnica.
Servei de consulta d’EBSCO
Fons multimèdia
Inclou CD-ROM, DVD, disquets d’ordinador, vídeos, etc. El 
contingut és divers: programes, reproduccions del suport 
llibre, exemples pràctics, bases de dades, catàlegs,...

Catàlegs d’empreses
Secció on es recullen els catàlegs o “handbooks” de 
components electrònics, maquinària, instrumentació, etc.



Projectes de final de carrera
La biblioteca és dipositària dels PFC, la còpia original es troba 
a l’arxiu, a la biblioteca hi ha els duplicats autoritzats per a la 
seva consulta. 

Enginyeria en línia 
(http://www.euss.cat/biblioteca)
Recurs elaborat per la biblioteca amb adreces d’interès.

Serveis
• Informació bibliogràfica
• Opac (consultes lliures al catàleg dels fons, també en línia)
• Préstec de documents
• Reserves de documents (també en línia)
• Consulta a sala
• Seminaris de formació d’usuaris, cerques d’informació, 
elaboració de bibliografies, ...

Servei de préstec:

Diverses modalitats i durades, els materials que es poden 
endur en préstec per usuari/a són: 2 llibres, 1 CD, 1 revista, 
durant 10 dies prorrogables
Préstecs de cap de setmana (de divendres a dilluns) 
materials exclosos del préstec normal. 
Els alumnes de projecte tenen condicions de préstec 
especials, consulteu a les bibliotecàries. 
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Informació
Servei de Biblioteca

Centre adscrit

www.euss.cat

Tres Torres i Sarrià L3 · Mª Cristina
Línies 6, 16, 30, 34, 66, 70, 72 i 74

Col·lecció
Guies Ràpides

ESCOLA UNIVERSITÀRIA SALESIANA DE SARRIÀ

Pg. Sant Joan Bosco, 74
08017 Barcelona
Tel. 932 805 244
Fax. 932 806 642

e-correu: euss@euss.cat
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935 039 156
biblioteca@euss.cat
www.euss.cat/bibliotecaC
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Document elaborat pel servei de Biblioteca de 
l’EUSS (Setembre 2007)

• Altres títols de la col·lecció:
SIC 01 v3.0: EUSSternet
SIC 02 v1.0: Servei WiFi
SIC 03 v1.0: Accés remot
Biblio 02 v1.0: Guia OPAC
AUE 01 v1.0: Servei Borsa de treball
PFC 01 v1.0: Informació PFC

De dilluns
a divendres
de 8 a 20:30 h.H
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