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PROCÉS D’ALTA AL MÓN UB I ACCÉS AL CRAI-UB (actualització novembre 2021)

Què és el MónUB?

El MónUB és una eina personal d’informació i comunicació de la qual ja podeu gaudir tots els 
estudiants matriculats al Campus Docent Sant Joan de Déu; mónUB és un lloc a la web on 
teniu junts i a l’abast d’un sol clic tot un conjunt d’informació i serveis; entre els quals l’accés 
al catàleg de la Universitat de Barcelona (CRAI-UB)

Procés d’alta al Món UB

Cal entrar a la pàgina http://www.ub.edu/monub/ajuda/

1. Clicar “formulari per configurar la contrasenya i obtenir l´identificador”.

2. Omplir les dades. 

a. DNI/NIE (sense la lletra). Si no funciona mira de posar la lletra.
b. Data naixement, amb el format ddmmaaaa ex: 07101999

Clicar enviar



Biblioteca Provincial San Juan de Dios

C/ Santa Rosa, 39-57, 4ª planta

08950 Esplugues de Llobregat · Barcelona

Tel. 93 600 97 51 

uti.biblioteca@sjd.es · http://biblioteca-sjd.org

Procés d’alta Món UB | 2

3. Rebràs al teu mail un missatge de la UB. El missatge rebut tindrà un enllaç al que has 
de clicar. Apareixen automàticament 4 dígits, que són el teu identificador, 
apunta aquestes lletres o números que apareixen i guardeu-lo, ja que és 
l´identificador que necessitaràs per entrar al CRAI-UB.

4. A continuació apareixerà una pantalla semblant a aquesta:

Aquí hauràs de posar la contrasenya que tu vulguis i repetir-la i que compleixi els 
següents requisits:

· Extensió entre 8 i 16 caràcters
· Lletres majúscules
· Lletres minúscules
· Números
· Símbols, exemples: * @ # $ ... 

Clicar Enviar

5. Un cop finalitzat aquest procés apareixerà una pàgina com aquesta:
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SI APAREIXEN PROBLEMES DURANT EL PROCÉS...

Si durant la realització del procés t´apareix algun error cal contactar amb “Bústia MónUB”, 
accedint a la mateixa pagina http://www.ub.edu/monub/ajuda/ i clicant bústia mon UB.

T´apareixerà la següent pàgina que has d´omplir amb les dades que sol·licita i indicant en el 
requadre un resum del error que et dona el sistema. Clica Enviar-Send i en uns dies rebràs
resposta de la UB.
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Accés al recursos UB

Un cop que estàs donat d´alta es a dir tinguis identificador i contrasenya propis, per accedir 
als recursos electrònics de la UB (CRAI-UB), has d´entrar al Cercabib de la UB
http://cercabib.ub.edu i posar a la barra central el que vulguis cercar (títol de revista, 
matèria, autor d´un llibre...). A l´exemple següent hem buscat la revista Journal of 
Advanced nursing, per aconseguir articles en format electrònic d´aquesta revista als que 
puguem accedir on-line des de qualsevol ordinador.

A continuació apareix la revista en qüestió indicant en verd que està disponible en línia. Clica
a sobre del títol i apareix la següent pantalla.
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Clica un dels dos enllaços (pot haver un o més - mirar any d´inici/final de la col.lecció) que 
t´envien a la pàgina on line de la revista. Com a pas previ et demanarà l´identificador i 
contrasenya que abans has obtingut al donar-te d´alta al CRAI-UB, per accedir als articles de 
la revista.

Un cop entrats identificador i contrasenya, clica entra i ja et permetrà entrar a la pàgina on-
line de la revista Journal of Advanced Nursing on podràs escollir l’any, volum, número de la 
revista i per tant accedir al pdf de l´article de la revista que vols consultar.
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