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1. Què és el CRAI?

El Centre de Recursos per a l’Aprenentatge i la Investigació

El Centre de Recursos per a l’Aprenentatge i la 

Investigació (CRAI) és un entorn comú amb tots 

els serveis universitaris de suport a 

l’aprenentatge, la docència i la recerca 

relacionats amb la informació i les tecnologies 

de la informació (TIC) per a l'aprenentatge i el 

coneixement (TAC).

OBJECTIU
Millorar l’aprenentatge,

la docència i la recerca.
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El CRAI el formem

Biblioteca FactoriaInformàtica

Espai

aprenentatge

de llengües (EAL)

Punt

d’atenció

a l’usuari

(PAU)

• Servei de Recursos 

informàtics i TIC (SRIiTIC)

• Institut de Ciències de 

l’Educació (ICE)

• Servei de Recursos 

Educatius (SREd)

• Servei Lingüístic

• Oficina d’Orientació

Universitària

• Biblioteca
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On ens pots trobar?

CRAI campus 
Bellissens

CRAI campus Terres de l’Ebre

CRAI Medicina 
i Ciències de la 

Salut

CRAI Seu Baix Penedès

CRAI 
campus 

Sescelades

CRAI campus Vila-seca
CRAI campus Catalunya Direcció i Seccions de suport
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Què us oferim?

Espais de treball en grup

Espais d’estudi individual

Espais de trobada i 
descans

Espai per a exposicions

Aula d’informática

Aula de formació

Equipaments

Bibliotecaris especialitzats, 
professionals de la informació, 
tècnics multimèdia, tècnics 
lingüístics

Serveis, espais i equipaments i professionals multidisciplinaris

Atenció i informació

Informació impresa i 
electrònica

Servei de préstec

Suport a la formació 

Suport a l’aprenentatge 
d’idiomes

Suport a l’elaboració de treballs 
acadèmics

Suport a l’investigador
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CRAI per a tots

Les instal·lacions i serveis del CRAI 

estan a disposició de tota la comunitat
universitària de la URV, sigui quin sigui
l’ensenyament, centre o servei.
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Per fer ús del CRAI és necessari...

El carnet de la URV 
us identifica i us permet accedir 
a les instal·lacions del CRAI

Campus Dates Horari

Bellissens 12/09/18 – 27/09/18 09:30 a 16:00 h

Catalunya 04/09/18 – 11/10/18 09:30 a 16:00 h

Medicina 28/09/18 – 10/10/18 09:30 a 16:00 h

Sescelades 12/09/18 – 11/10/18 09:30 a 16:00 h

Seu Baix Penedès 12/09/18 – 13/09/18 09:30 a 16:00 h

Terres de l’Ebre 14/09/18 – 18/09/18 09:30 a 16:00 h

Vila-seca 19/09/18 – 21/09/18 09:30 a 16:00 h

*L’horari dels divendres i de la setmana del 17 al 21 de setembre és de les 09:30 a les 14:00h

Calendari d’emissió de carnets

http://www.urv.cat/ca/informacio-per-a/estudiants/carnet-urv/
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L’horari del CRAI

De dilluns a divendres: de 8h a 21h.

Dissabtes: de 9h a 21h,
obert només al CRAI campus Catalunya
i al CRAI Medicina i Ciències de la Salut.

Horaris especials

Consulteu a la web els horaris per:

Exàmens

Nadal

Setmana Santa

Estiu
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Web del CRAI

http://www.urv.cat/ca/vida-campus/serveis/crai/
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El CRAI a les xarxes socials

@craiURV craiURV
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2. Quins serveis us oferim?
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Aula d’informàtica
Factoria

Espai d’aprenentatge
de llengües (EAL)

Biblioteca
Punt d’atenció

a l’usuari
(PAU)

Els serveis del CRAI
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La Biblioteca us ofereix...

Atenció i informació a l’usuari
Assessorament en l’ús de serveis i 

recursos  d’informació

Formació d’usuaris

Informació impresa

Consulta a sala

Catàlegs

Col·leccions de fons especialitzats

Informació electrònica:
Consulta de bases de dades

Accés a revistes electròniques

Accés a llibres electrònics
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• Documents:

Préstec domiciliari

Préstec intercampus/CRAI de campus URV

Préstec entre universitats catalanes (PUC)

Préstec interbibliotecari

• Equipaments:
Préstec de portàtils

Préstec d’e-readers

• Espais

Préstec d’espais de treball en grup

La Biblioteca us ofereix...

Servei de Préstec

• Renovacions

• Reserves / espais de treball en grup
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Reserva Espais de treball en grup

http://www.urv.cat/ca/vida-campus/serveis/crai/que-us-oferim/servei-prestec/reserva-espais-treball-grup/

http://www.urv.cat/ca/vida-campus/serveis/crai/que-us-oferim/servei-prestec/reserva-espais-treball-grup/
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El meu compte

Consulteu la guia de “El meu 
catàleg/El meu compte” i el vídeo

Gestioneu les vostres reserves i renovacions

https://youtu.be/sqDCuvew5Gw
http://issuu.com/craiurv/docs/el-meu-cataleg
https://www.youtube.com/watch?v=sqDCuvew5Gw
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L’Espai d’Aprenentatge de Llengües us ofereix...

Hi ha dues modalitats d’aprenentatge:

1. Guiat (tutories i seguiment)

2. Autònom (autocorrectiu)

Consulteu els horaris a: 

L’EAL dona suport a la 
comunitat universitària en 
l’aprenentatge d’anglès, 

català i espanyol

Dues modalitats d’aprenentatge:

1- Guiat:

• Proves de nivell
• Anàlisi de necessitats
• Grups de conversa
• Seguiment
• Tutories

2- Autònom:

http://www.urv.cat/crai/centres-i-horaris/
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La Factoria us ofereix...

La Factoria dóna suport a la 
comunitat universitària en 
l’ús de les Tecnologies de 

l’Aprenentatge i el 
Coneixement (TAC)

Oferint:

Préstec de material audiovisual: càmeres de vídeo, 
fotos i gravadores d’àudio

Ús d’equipament i programari específic

Assessorament personalitzat

Accions formatives vinculades a competències
informàtiques
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Atenció presencialment a tots els CRAI de campus

I a més:

Espai d’informació i recursos en línia 

a través de la web

La Factoria us ofereix...

http://www.urv.cat/crai/que-us-oferim/la-factoria-virtual/index.html


22

El Punt d’Atenció a l’Usuari us ofereix...

Informació general de la URV

Borsa d’habitatge

Borsa de treball

Servei d’esports

Beques i ajuts
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El Servei de Recursos Informàtics i TIC us ofereix...

• Aula d’informàtica:

- Amb ordinadors (fixes i portàtils)

- Amb el programari necessari pels ensenyaments            

• Préstec d’ordinadors portàtils

• Assessorament als usuaris

• Accés a la xarxa

- Per cable

- Per wi-fi

• Accés a la Biblioteca Digital

- Dins i fora del CRAI, a través de

CRAI-URV
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3. On buscar informació?
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On buscar informació?

• Recursos d’informació i serveis al web del CRAI

• Cercador

• El catàleg

I a més teniu tota la Bibliografia bàsica de les vostres assignatures 
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Cercador

A tots els recursos 

d'informació de la URV i 

accedir directament als 

documents electrònics.

Als recursos de més de 

57.000 biblioteques 

d'arreu del món

Permet cercar simultàniament :

Normativa d’accés i ús a la Biblioteca Digital, aprovada pel Consell de
Govern (27 octubre de 2016)

http://www.urv.cat/media/upload/arxius/crai/normativa_biblioteca_digital_urv.pdf
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El Catàleg URV

Permet fer cerques per Paraula clau, Títol, Autor i Matèria
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I si no trobeu el que busqueu al catàleg

Podeu buscar a l’opció PUC (préstec entre les universitats catalanes), i 
demanar que us portin els documents a la URV
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4. El plagi
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El Plagi a la URV

La URV ha elaborat tres guies per a la prevenció i detecció del plagi

El Campus Virtual de la URV, està integrat amb la 
plataforma Urkund, com a plataforma de detecció 
de coincidències en l'àmbit de la docència

http://www.urv.cat/ca/vida-campus/serveis/crai/que-us-oferim/formacio-
competencies-nuclears/plagi/

http://www.urv.cat/ca/vida-campus/serveis/crai/que-us-oferim/formacio-competencies-nuclears/plagi/
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Què és el plagi?

El plagi és un tipus de falta d’ètica acadèmica descrita
amb paraules com: 

Manca d’honestedat

Robatori intel·lectual

EstafaFalta menor

“El plagi consisteix en utilitzar les idees i/o paraules d’algú 

altre sense donar-se a conèixer clarament la font 
d’informació”.

En l’àmbit de l’educació universitària, aquest comportament 
Es considera una ofensa acadèmica molt seriosa 
(Glucksman Library, Universitat de Limerick, 2007)

(Sutherland-Smith, 2010)

Es produeix un plagi quan 
“un estudiant copia el treball 
d’altres persones i el presenta 
com a propi” 
(Williams & Carroll, 2009)
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5. Consells pràctics
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Recordeu que...

El personal del CRAI som aquí per ajudar-vos

No dubteu en dirigir-vos a nosaltres per qualsevol 
informació que necessiteu.
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Recordeu que...

• El silenci és imprescindible per a crear un ambient 

d’estudi, treball i investigació

• Poseu en silenci el vostre telèfon mòbil 

• No està permès menjar o beure

fora dels espais de trobada
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Contacteu amb nosaltres

Consultes, dubtes i suggeriments 

Ajudeu-nos a millorar els serveis del CRAI

http://www.urv.cat/crai/que-us-oferim/pregunta.html

http://www.urv.cat/crai/que-us-oferim/pregunta.html
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www.urv.cat

Moltes gràcies per la vostra atenció


