SERVEIS AL CAMPUS UAB PER ALS TREBALLADORS JUBILATS

1. Servei Assistencial de Salut
Els treballadors jubilats tenen accés als mateixos serveis que els treballadors en actiu:





Reconeixement de salut biennal
Anàlisi de sang i d’orina, en alternança periòdica amb el reconeixement de salut.
Revisió ginecològica anual per a les dones
Higiene dental, biennal

Per a la resta de serveis que s’ofereixen i com accedir‐hi podeu consultar la pàgina web del
Servei: http://serveiassistencialdesalut.uab.cat/.

2. Servei d’Informàtica – correu electrònic
Els treballadors jubilats que ho demanin poden mantenir indefinidament la seva adreça personal de
correu electrònic (nom.cognom@uab.cat). Només cal que enviïn una sol∙licitud a la Unitat de
Relacions Laborals i Gestió de Personal: u.relacions.laborals.gestio.personal@uab.cat.
Els treballadors que facin la sol∙licitud mantindran l’adreça de correu i, 30 dies abans de la
caducitat, cada 2 anys, rebran un correu automatitzat per saber si estan interessats en la
continuïtat.
Els treballadors que no hagin fet la sol∙licitud mantindran 400 dies l’adreça de correu i 30 dies
abans se’ls comunicarà la data en què caduca.

3. Servei d’Activitat Física
Els treballadors jubilats abonats al SAF mantindran la quota com a membre de la comunitat
universitària.
Els treballadors jubilats que no estan abonats al SAF poden abonar‐se sense haver de pagar la
matricula (llevat que ja hagin gaudit d’aquesta exempció de matrícula al llarg dels últims
quatre anys), i tenen dret a les quotes al preu de comunitat universitària.
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4. Servei de Biblioteques
Els treballadors jubilats tenen actius els serveis següents:


















Informació bibliogràfica a través del servei "Pregunt@":
Consulta i accés a totes les col∙leccions de les biblioteques a través del Catàleg
Reserva i ús dels espais de treball en grup i individual
Accés als equipaments informàtics i de reproducció
Connexió d'ordinadors portàtils
Connexió a la xarxa Wifi
L'accés a les sales d'estudi durant les nits, festius i caps de setmana
Accés als continguts de Biblioteca Digital de la UAB a traves dels ordinadors de
consulta de les diferents biblioteques de la UAB
Accés a l’apartat El meu compte del catàleg:
o gestionar els préstecs (fer reserves i renovacions),
o consultar l’historial dels préstecs fets,
o guardar les cerques preferides i
o subscriure’s a alertes de novetats bibliogràfiques incorporades al Catàleg.
Préstec de documents UAB:
o PAS jubilat: 8 documents durant 14 dies, els audiovisuals i els de la bibliografia
recomanada, durant 7 dies
o PDI jubilat: 35 documents durant tot un curs, els audiovisuals i els de la
bibliografia recomanada, durant 7 dies
Préstec Consorciat PUC: Servei que permet als usuaris de les biblioteques de les
institucions membres del Consorci sol∙licitar i tenir en préstec documents d'una altra
biblioteca del CSUC
o 8 documents durant 20 dies, llevat dels documents audiovisuals que es deixen
durant 5 dies
Formació d’usuaris: Cursos sobre tècniques de recerca documental i desenvolupament
d’habilitats informacionals i Visites guiades a les biblioteques de la UAB per conèixer el
seu funcionament i l’abast dels seus serveis.
Gestor de referències bibliogràfiques: Mendeley
Préstec interbibliotecari. Servei de pagament

5. Hospital Clínic Veterinari
Els treballadors jubilats tenen dret al mateix descompte que els treballadors en actiu: 10% de
descompte en els procediments (visites, intervencions quirúrgiques, etc.) En queden exclosos els
fàrmacs, les dietes, les analítiques i el material.
Per beneficiar‐se d’aquest descompte, l’usuari ha d’acreditar‐se com a treballador jubilat de la
Universitat mitjançant un certificat signat per la persona responsable de l’Àrea de Personal
d’Administració i Serveis.
Els treballadors que
a.personal.pas@uab.cat

ho

desitgin

poden

sol∙licitar

el

certificat

acreditatiu

a

6. Servei de Llengües
Els treballadors jubilats tenen dret als mateixos descomptes que la comunitat universitària en
tota l’oferta del Servei de Llengües: cursos, exàmens, revisions i traduccions de textos.

7. Club UAB
Els treballadors jubilats tenen dret a mantenir la subscripció al Club UAB, i beneficiar‐se dels
descomptes que ofereix la plataforma Colectivos VIP en productes i serveis diversos.
Per accedir a aquests avantatges, cal entrar al portal http://www.clubuab.cat i registrar‐se
com a membre del col∙lectiu. L’únic requisit tant per registrar‐se com per mantenir la
subscripció és disposar d’un compte de correu @uab.cat

6 d’abril de 2016

