
dilluns, 09 de gener de 2023

Horaris extraordinaris a les biblioteques de la UdL
per exàmens

Ciències de la Salut obre tres caps de setmana per reforçar la de
Lletres
Les biblioteques de la Universitat de Lleida (UdL) han
recuperat aquest dilluns els seus horaris [ 

 habituals despréshttps://bid.udl.cat/ca/biblioteca/horaris/ ]
dels serveis mínims establerts durant les vacances de
Nadal. Ara inicien un període d'obertura extraordinària per
cobrir la demanda de l'alumnat durant els exàmens finals
del primer quadrimestre. La biblioteca de Ciències de la
Salut reforçarà a la de Lletres durant els propers tres caps
de setmana. Mentre, a Igualada funcionarà la del Pla de la
Massa aquest dissabte i diumenge.
 
La Biblioteca de Lletres, a l'edifici del Rectorat, i la sala
d'estudis del mateix edifici obren les seues portes
habitualment tots els caps de setmana de 9.00h a 21.00h. El mateix horari oferirà la de Ciències de la Salut els
dies 14, 15, 21, 22, 28 i 29 de gener. Mentre, la Biblioteca de Pla de la Massa, a Igualada, funcionarà de 10.00h
a 18.00h els dies 14 i 15 de gener. El següent cap de setmana, 21 i 22 de gener, obrirà La Teneria.
 
Quant a les , a partir d'avui i fins el proper dia 3 de febrer, la del campus de Ciències de la Salutsales d'estudi
obrirà tots els dies laborables entre les 9.00h i les  23.30h. Els dissabtes 14, 21 i 28 de febrer ho farà entre les
9.00h i les 14.30h. Les aules d'estudi de l'Edifici Polivalent 1, a Cappont, estaran disponibles de 21.00h a 7.00h
del matí els dies laborables, fins el 2 de febrer. Els caps de setmana amplien horari entre les 9.00h i les 7.00h
del dia següent.
 
En el cas de la capital de l'Anoia, els espais de treball estan oberts de 9.00h a 20.30h, tot i que cal reservar-los
amb antelació, per un màxim de 3 hores. Es poden fer un màxim de 2 reserves per dia i usuari. 
MÉS INFORMACIÓ:

Horaris de les biblioteques UdL per exàmens [ 
https://bid.udl.cat/ca/biblioteca/horaris/obertures-extraordinaries-de-les-biblioteques-per-examens-curs-2022-2023/
]

L'afluència aquests dies és força elevada / Foto: UdL
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