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Aquesta memòria és un resum de les diferents actuacions que la Bibliote-
ca de la Universitat Oberta de Catalunya ha desenvolupat durant el curs 
acadèmic 2008-2009. Hem mirat d’articular —i donar-hi sentit— les múlti-
ples actuacions dutes a terme durant aquest temps per a poder comunicar 
i compartir la feina feta i algunes línies de treball que tindran continuïtat en 
el futur.
 
Hi trobareu les actuacions i alguns indicadors destacats d’un curs que, 
entre moltes altres coses, ens ha servit per a afrontar reptes importants, 
com han estat, per exemple, les accions enfocades a l’adaptació de la Bi-
blioteca a l´EEES. La Biblioteca és una part molt important de l’evolució del 
model educatiu de la UOC. El nou model destaca l’activitat d’aprenentatge 
de l’estudiant i la importància dels recursos documentals com a part bàsica 
del suport. Durant el període 2007-2008 s’ha treballat amb el professorat 
per a millorar els recursos docents i assegurar l’eficàcia del sistema a les 
aules virtuals dels nostres estudiants.

Amb relació als serveis virtuals, aquest curs s’ha optat per la renovació 
total del servei d’atenció de consultes, posant en marxa el nou espai La Bi-
blioteca respon, que centralitza tots els serveis de consultes que funciona-
ven fins ara, per a facilitar als usuaris el contacte amb l’equip de professi-
onals que treballa des de la virtualitat i atendre els seus dubtes i preguntes 
d’una manera més còmoda i eficaç. Aquest nou servei neix amb la voluntat 
de facilitar la relació entre l’equip de la Biblioteca i els seus usuaris.

També en l’apartat Cooperació el compromís de la Biblioteca de la UOC 
va més enllà de la mateixa institució, en línia amb la Universitat. Un curs 
més s’ha treballat activament en les principals iniciatives de les institucions 
en què la Biblioteca participa: CBUC, REBIUN i EADTU. 

En el CBUC ha format part de tots els òrgans de govern (Consell de Go-
vern, Comissió Executiva i Comissió Tècnica) i dels grups de treball en 
funcionament. A REBIUN, formant part del Comitè Executiu, ha liderat la 
línea de Rebiun en l’àmbit de la recerca, que té per finalitat «orientar les 
biblioteques universitàries davant els nous reptes de l’espai europeu de 
recerca i els nous processos de creació i difusió de la ciència». Finalment 
ha coordinat el grup Library and Learning Support en el marc de la xarxa 
EADTU. Aquest grup té per objectiu el desenvolupament dels serveis de les 
biblioteques i les competències informacionals com un element essencial 
en l’aprenentatge.

Begoña Gros
Vicerectora de Recerca i Innovació, UOC PRESENTACIÓ
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La Biblioteca Virtual de la UOC és, des del seu naixement el 1995, 
la primera biblioteca virtual de la primera universitat virtual catalana. 
Un centre de recursos d’informació i documentació que dóna su-
port a la tasca docent i investigadora que du a terme la Universitat 
Oberta de Catalunya, amb la missió d’incrementar el nivell de quali-
tat i d’excel·lència dels processos d’aprenentatge, docència, gestió, 
recerca, formació contínua i gestió del coneixement.

Per la naturalesa mateixa de la UOC, és alhora un referent en l’àmbit de 
la societat de la informació i el coneixement i de l’aprenentatge virtual.

La Biblioteca, accessible des del portal de la UOC (www.uoc.edu), 
ofereix diverses modalitats d’accés als usuaris propis de la Universi-
tat i també a usuaris vinculats o aliens. La vocació de servei la porta 
a pensar i adaptar els serveis i els nivells d’accés a qualsevol dels 
perfils possibles.

La presència a l’aula virtual de la Biblioteca, a través de l’apartat Recur-
sos de l’Aula, la situa al centre del model educatiu de la UOC, juntament 
amb la resta de grups de treball i el professorat de la Universitat.

0 1

LA BIBLIOTECA 
VIRTUAL



6  7  

L’objectiu de la Biblioteca és proporcionar, a estudiants, docents, investigadors 
i personal de gestió de la UOC, l’accés a la informació necessària per al desenvo-
lupament de les seves funcions.

El curs 2007-2008 ha estat un curs especial per a la 
Biblioteca de la UOC. Durant aquest curs s’ha dut a 
terme una anàlisi interna orientada a la proposta d’un 
nou pla estratègic per al període 2008-2012. El resul-
tat de l’anàlisi s’ha materialitzat en un document que 
va ser aprovat per la Junta de Govern de la Universitat 
el 23 de maig de 2008. El pla, que pot ser consultat al 
web de la Biblioteca, és organitzat en torn de quatre 
eixos: Recursos, Serveis, Espai Virtual i Organització. 

Tot i que hi ha uns eixos ben definits, la proposta 
es teixeix també sobre arguments transversals, que 
remeten de forma constant als grans reptes i entorn 
únic de la institució de què forma part. L’espai euro-
peu d’ensenyament superior (EEES), l’espai europeu 
de recerca (ERA), la voluntat d’ampliar els horitzons 
en el marc internacional o la virtualitat com a espai 
propi i quasi exclusiu on ha de desenvolupar la seva 
missió, són idees recurrents que apareixen de forma 
evident al llarg del pla i que ajudaran a definir objec-
tius de treball eficaços al llarg dels propers anys.

El treball de l’equip de la Biblioteca per a aquests 
pròxims quatre anys s’orientarà de forma destacada 
a convertir-la en un centre de recursos per a l’apre-
nentatge, la docència i la recerca en el marc de l’EE-
ES, potenciant la col·laboració amb els estudis per 
tal d’adaptar l’aula a les necessitats de Bolonya i 
potenciant també el rol del bibliotecari com a agent 
formador i assessor en competències informacionals. 
També s’orientarà a continuar essent un referent de la 
virtualitat en els entorns immediats o no tan immedi-
ats, oferint una oferta documental pròpia per a l’acti-
vitat de recerca, docència i aprenentatge de la UOC.

Per a dur a terme el pla estratègic es va disposar de 
la participació de diversos agents, tant interns com 
externs a la Biblioteca: tot l’equip de Biblioteca i 17 
professionals d’altres àrees, que alhora han represen-
tat 11 àrees, 4 estudis i 2 instituts de la UOC.

La Biblioteca, aprofitant les possibilitats que les TIC 
ofereixen en un entorn com el de la UOC, es presen-
ta a l’usuari adaptant-se a les seves necessitats. Hi 
ha, d’una banda, una Biblioteca Virtual com a centre 
virtual, i, d’altra banda, una biblioteca a l’aula virtual 
com a servei específic i adaptat per a cada assigna-
tura, a més de petites biblioteques especialitzades 
per a altres projectes de la UOC: Campus per la Pau, 
Espai professional, etc.

01.1. 
OBJECTIU 

01.2. 
PLA ESTRATÈGIC, 
MILLORA 
CONTíNUA

La BiBLioteca, un centre de 
recursos per a L’aprenentatge, 
La docència i La recerca en eL 
marc de L’eees

modeL educatiu

La BiBLioteca, una oferta docu-
mentaL pròpia per a L’activitat 
de recerca, docència i aprenen-
tatge de La uoc
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Un dels principals accessos als continguts de la Biblio-
teca és l’espai Recursos de l’Aula de les aules virtuals, 
que recull i proporciona una rigorosa i acurada selec-
ció de recursos bàsics i de suport, feta pel professorat 
amb el suport de la Biblioteca. L’espai Recursos de 
l’Aula facilita a l’estudiant el seguiment de l’assignatu-
ra i l’ajuda a aconseguir un coneixement global de les 
fonts i eines de la seva branca d’especialització com a 
futur professional. Hi ha recursos d’informació electrò-
nica de pagament o gratuïts, solucionaris, programari, 
articles, bases de dades, exercicis d’autoavaluació, 
etc. D’aquesta manera, els estudiants disposen d’una 
biblioteca a mida per a cada assignatura.

 

01.4. 
LA BIBLIOTECA 
VIRTUAL 
A L’AULA

L’estructura de la Biblioteca es presenta en cinc grans 
apartats:

SERVEIS
Proporciona accés directe als serveis de la Biblioteca: 
préstec, obtenció de documents, referència virtual i 
altres serveis d’informació a mida, com ara el servei 
de notícies, la distribució electrònica de sumaris i la 
formació d’usuaris. Serveis pensats bàsicament en la 
virtualitat i per a la virtualitat, que donen el màxim su-
port i acompanyament als usuaris de la UOC.

COL·LECCIÓ DIGITAL 
Permet accedir a la consulta de bases de dades i re-
vistes a text complet; enciclopèdies i diccionaris en 
línia; llibres electrònics; portals temàtics i altres recur-
sos d’informació, organitzats tant per tipus de recurs 
com per les àrees acadèmiques que s’imparteixen a 
la Universitat. 

WEBS DE PRODUCCIÓ CIENTíFICA
Permet accedir ràpidament als recursos més desta-
cats per a l’activitat científica des del punt de vista 
documental, tant de la col·lecció digital més tradicio-
nal (proveïdors d’informació), com de noves tendèn-
cies de la gestió documental de les biblioteques uni-
versitàries (consulta de repositoris o espais per a la 
publicació en accés obert), i també permet  destacar 
l’activitat científica de l’equip de la Universitat, cal-
culant l’impacte de la recerca pròpia, analitzant la re-
cerca externa en els àmbits d’excel·lència de la UOC, 
o donant suport a la visibilitat i a l’ordenament dels 
investigadors, especialment del Dr. Manuel Castells.

01.3. 
LA BIBLIOTECA 
VIRTUAL DEL 
CAMPUS

CATàLEGS
Dóna accés al fons bibliogràfic de la Universitat: bibli-
ografia recomanada i especialitzada, mòduls didàc-
tics, materials audiovisuals i electrònics, etc. També 
permet consultar altres catàlegs de biblioteques de 
Catalunya, de l’Estat espanyol i de la resta del món.

INFORMACIÓ GENERAL I D’ACTUALITAT
Recull informacions institucionals sobre la Biblioteca, 
com, per exemple, estadístiques d’ús, publicacions, 
projectes en què participa, relacions institucionals que 
manté amb altres organismes. També inclou «La Bibli-
oteca en 5 minuts», una visita virtual per la Biblioteca.

A més d’aquests cinc grans apartats, des de qualse-
vol punt de la Biblioteca sempre hi ha accés als re-
cursos següents: el Cercador, que recupera informa-
ció de totes les seccions; l’apartat Novetats, útil per a 
conèixer qualsevol notícia d’interès de darrera actu-
alitat sobre la Biblioteca; l’Ajuda, que ofereix accés a 
una col·lecció de les Preguntes més freqüents sobre 
la Biblioteca, i la secció La Biblioteca respon, servei 
virtual d’atenció de consultes al qual es pot adreçar 
qualsevol qüestió o dubte sobre la Biblioteca.

Tots els continguts s’actualitzen de manera periòdica, 
augmentant el fons bibliogràfic del catàleg, adaptant 
els serveis a les demandes dels usuaris, creant nous 
formats documentals i incorporant nous recursos d’in-
formació per a donar suport als processos d’aprenen-
tatge, docència, recerca i producció científica.

eLs estudiants disposen 
d’una BiBLioteca a mida 
per a cada assignatura

màxim suport i acompanyament 
aLs usuaris de La uoc
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ÚS DE LA
BIBLIOTECA 
VIRTUAL

0 2

La Biblioteca és un instrument que té sentit ple a partir de 
que se’n fa ús. En el cas de la Biblioteca Virtual, la comp-
tabilització d’aquest ús té unes particularitats respecte a 
les biblioteques tradicionals atesa la seva pròpia natura, 
alhora que manté alguns aspectes comuns amb l’activitat 
habitual de les tradicionals.

Recollim a continuació aquells aspectes més il·lustratius 
d’aquest ús particular, que té el seu punt més destacat en 
l’estudiant com a tipus d’usuari majoritari.
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Durant el curs 2007-2008, el web de la biblioteca ha rebut un total de 848.731 visites 
i ha tingut 68.572 usuaris recurrents1. Aquests han visitat el web de la Biblioteca un 
total de 391.341 vegades i han consultat 1.903.262 pàgines. Pel que fa al nombre de 
descàrregues de documentació disponible a la Biblioteca, durant aquest curs s’han 
descarregat 5.254 arxius.

Com a curiositat, les dues franges horàries de major trànsit de visites a la Biblioteca 
han estat de 10 a 13 i de 17 a 20h. Pel que fa als principals països, a part de l’Estat 
espanyol,  el web de la Biblioteca es visita des de (per ordre descendent): Mèxic, An-
dorra, Colòmbia, Estats Units, Regne Unit, Alemanya, Argentina, Xile, França i Perú. 

 

02.2. 
L’ÚS DE 
LA BIBLIOTECA 
VIRTUAL

A continuació, la gràfica mostra l‘evolució que s’ha produït en el nombre d’usuaris de la 
Biblioteca al llarg del temps i com ha anat creixent, dels 16.685 usuaris del curs 2000-
2001 fins als 61.328 del curs actual.
Per altra banda, considerem usuaris virtuals la suma del total d’usuaris que han esta-
blert una sessió al servidor web de la Biblioteca. L’evolució de la xifra d’usuaris que es 
connecten al web de la Biblioteca al llarg del curs reflecteix l’evolució de l’activitat del 
calendari docent. Els mesos de màxima connexió són octubre i novembre, d’una ban-
da, i març, abril i maig, de l’altra, que coincideixen amb l’inici dels semestres. 
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Els usuaris potencials de la Biblioteca són estudiants matriculats en els diferents estudis 
que ofereix la Universitat (titulacions homologades, màsters, postgraus, etc.), professo-
rat, investigadors, personal docent i col·laborador (tutors i consultors) i personal de ges-
tió. Durant el curs 2007-2008, el tipus d’usuari majoritari ha estat el dels estudiants (amb 
un 92%), seguits pels docents, amb un 5% (entre consultors, tutors i professors).

USUARIS POTENCIALS 
I USUARIS VIRTUALS
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02.1. 

1 Usuaris fidelitzats perquè accedeixen, com a mínim, una segona vegada
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Aquest curs s’han fet diverses millores en les eines de gestió 
de recursos documentals de la Biblioteca. La secció de Nove-
tats bibliogràfiques, per exemple, inclou les imatges de les por-
tades dels llibres recentment inclosos en el fons bibliogràfic de 
la Biblioteca i també incorpora l’opció directa de demanar 
en préstec les novetats.
 
També s’ha posat en marxa la nova secció de Recursos electrò-
nics en proves (Free Trials), des de la qual la Biblioteca ofereix 
tots els recursos d’informació electrònica de proveïdors que 
estableixen un període de proves per a la seva utilització i con-
sulta a la comunitat universitària. Cada recurs va acompanyat 
d’una fitxa que inclou una breu descripció, la forma d’accés, els 
terminis de consulta gratuïta, a més de l’accés a un formulari 
que permet a l’usuari fer-ne una avaluació: l’opinió de l’usuari és 
molt important per a la Biblioteca per a valorar la conveniència 
d’adquirir o subscriure nous recursos electrònics. Aquest espai 
s’actualitza mensualment amb nous recursos i permet l’accés a 
l’històric de recursos anteriors.

I també aquest curs, la Biblioteca ha estrenat quatre noves 
àrees temàtiques a la Col·lecció Digital, que ofereixen recursos 
especialitzats en els àmbits dels Estudis de l’Institut Internaci-
onal de Postgrau de la UOC: Ciències de la Salut i de la Vida, 
Cooperació, Global Executive Education i Gestió de la Ciutat.

RECURSOS 
D’INFORMACIÓ

0 3



16
  

17
  

03.2. 
XIFRES
DESTACADES

03.1. 
NOVETATS
REVISTES DIGITALS
L’aposta per revistes digitals no és nova i forma part 
de la voluntat fundacional de la Biblioteca de la UOC 
de decidir-se pel suport digital més que pel format 
tradicional en paper, per tal d’oferir una col·lecció 
adequada a les particularitats dels nostres usuaris, 
que treballen en l’entorn virtual.

Aquest any destaquem l’adquisició de les bases de 
dades següents:

Taylor & Francis
Ofereix 1.000 títols de revistes d’aquesta prestigiosa 
editorial britànica, d’àmbit multidisciplinari.
------------------------------------------------------------ 
Oxford Journals
De la també prestigiosa Oxford University Press i que 
ofereix accés a 180 revistes científiques sobre Cièn-
cies Socials, Humanitats, Dret, Medicina o Matemà-
tiques. Significa també que la Biblioteca completa la 
col·lecció d’aquesta editorial, de la qual ja oferia ac-
cés a la base de dades d’obres de referència Oxford 
Reference.
------------------------------------------------------------ 
Food Science and Technology Abstracts
Una base de dades clau per tal d’oferir els recursos 
documentals adequats a l’Àrea de Sistemes Alimen-
taris i Societat que la UOC crea aquest curs. Aques-
ta base de dades especialitzada i de referència en 
aquest camp, ofereix informació d’articles, legislació, 
patents i normatives.

LLIBRES DIGITALS
Els darrers anys l’opció de la Biblioteca pels llibres 
digitals és també una prioritat. En l’àmbit dels recur-
sos d’informació electrònica, la Biblioteca ha millorat 
l’accés a aquest tipus de documents, amb la incor-
poració de llibres electrònics de l’editorial Springer 
dins la base de dades de SpringerLink, que facilita 
als usuaris la consulta de 2.700 llibres a text complet. 
També durant aquest curs s’ha ampliat la col·lecció 
disponible dins Safari Tech Books Online, una base 
de dades de llibres electrònics de temàtica tècnica 
i informàtica, que dóna accés a 14 noves edicions 
amb un total de 654 títols disponibles.

Al llarg d’aquest curs, i així es continuarà en enda-
vant, es vol fornir qualsevol dispositiu pensat per a 
facilitar que la mobilitat de l’usuari sigui una opció 
que els estudiants i professors de la UOC trobin amb 
facilitat a la Biblioteca.

DADES DIGITALS
De la mateixa manera que l’opció per revistes i llibres 
en suports digitals és una preocupació a la qual la 
Biblioteca de la UOC vol donar resposta, no s’oblida 
l’accés a informació de granuralitat més fina, com ara 
dades estadístiques o puntuals que poden ser d’in-
terès per als usuaris de la Biblioteca. Es va comen-
çar el curs 2007-2008 oferint la base de dades SABI, 
especialitzada en informació financera d’empreses 
espanyoles i portugueses, que ofereix informació 
financera de més de 980.000 empreses espanyoles 
i 110.000 de portugueses, amb detalls tan concrets 
com informació històrica dels comptes. Al llarg del 
mateix curs s’ha ampliat l’oferta de la Biblioteca en 
aquest camp amb l’adquisició de Marketline, una 
base de dades que ofereix informació sobre el perfil 
de 10.000 empreses i més de 2.000 informes d’inves-
tigació de mercat, entre altres.

A continuació presentem també els recursos incorporats durant aquest curs, 618 en 
total, per tipologies documentals.
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Amb un total de 13.181 recursos digitals actualment disponibles a la Biblioteca, presentem 
el següent gràfic amb la distribució percentual d’aquests recursos per àrees temàtiques.
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Amb la voluntat de millora contínua dels serveis que la Bibliote-
ca ofereix a tots els seus usuaris, aquest curs la Biblioteca Vir-
tual ha posat en marxa dues iniciatives importants relacionades, 
més concretament, amb els serveis a mida de l’usuari. Per una 
banda, s’ha ampliat el servei de préstec al campus en espanyol, 
donant resposta a una de les principals peticions fetes pels 
usuaris de la Biblioteca. Per l’altra, s’ha renovat el servei d’aten-
ció de consultes a través del nou espai La Biblioteca respon. 

Amb aquests nous serveis, la Biblioteca amplia el seu catàleg 
de serveis personalitzats per cobrir millor les necessitats d’in-
formació dels seus usuaris i incrementar el nivell de qualitat i 
excel·lència dels processos d’aprenentatge, docència, recerca   
i formació contínua. 

SERVEIS

0 4
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A partir del mes de febrer 2008, la Biblioteca va co-
mençar a oferir el servei de préstec als estudiants i 
docents col·laboradors del campus en espanyol, tal 
com ja ho feia amb els del campus en català de la 
Universitat. L’extensió d’aquest servei ha estat fruit 
de les demandes dels estudiants i dels estudis de vi-
abilitat fets per la Biblioteca i ha implicat incrementar 
tant el pressupost destinat a missatgeria com el fons 
d’obres propi de la Biblioteca. En paral·lel, s’ha creat 
també una nova secció a la versió espanyola del web 
de la Biblioteca que recull tota la informació sobre 
les característiques i la normativa del servei: Inicio / 
Servicios / Préstamo.

A banda del servei de préstec, durant el curs 2007-08 
la Biblioteca ha mantingut els acords dels convenis de 
col·laboració amb biblioteques de diferents universi-
tats i institucions, que durant els darrers anys s’han 
anat assolint i  gràcies als quals els membres de la co-
munitat universitària poden accedir a les instal·lacions 
respectives i fer ús del servei de préstec d’aquestes 
institucions. Aquests convenis són un bon comple-
ment del servei de préstec que ofereix la Biblioteca ja 
que permeten als usuaris gaudir dels avantatges del 
préstec in situ de les institucions signatàries.   

La Biblioteca també s’ha decidit per la renovació del 
servei d’atenció de consultes, posant en marxa el 
nou espai La Biblioteca respon, per tal de facilitar als 
usuaris  contactar amb l’equip de professionals que 
treballa des de la virtualitat i veure atesos els seus 
dubtes i preguntes de manera més còmoda i eficaç.

La Biblioteca respon és un espai únic, que substi-
tueix el servei de bústies lògiques que hi havia fins 
ara: les anteriors Pregunta’ns, Opina i Cerques bi-
bliogràfiques. Per mitjà d’aquest nou servei, i de for-
ma unificada, els usuaris poden fer consultes sobre 
el funcionament i les característiques de qualsevol 
servei o recurs de la Biblioteca i sol·licitar cerques 
bibliogràfiques per a activitats docents i de recerca i 
també per al desenvolupament de les activitats aca-
dèmiques i de gestió; a més de la possibilitat de sa-
ber en tot moment l’estat de les peticions cursades. 
Finalment, el servei es completa amb un sistema de 
Preguntes més freqüents i una descripció de la polí-
tica del servei.

La Biblioteca respon és accessible des de la barra 
superior del web i també des de la secció Serveis: 
Inici / Serveis / Serveis personalitzats.

Durant els darrers anys, les biblioteques universitàries han invertit molt en recursos 
bibliogràfics en suport electrònic, raó per la qual el préstec ha deixat de ser impres-
cindible per a accedir a la informació bibliogràfica i, conseqüentment, ha disminuït. 

Aquest gràfic reflecteix l’evolució del préstec a la Biblioteca de la UOC i mostra com 
a partir del curs 2005-2006 hi ha un cert estancament en el nombre de préstecs que, 
com s’ha comentat abans, coincideix amb l’estancament a la resta de biblioteques de 
les universitats espanyoles. Així, doncs, aquest fet s’ha de posar en relació amb l’in-
crement de col·leccions bibliogràfiques en format electrònic i significa, simplement, la 
davallada en l’ús de serveis més tradicionals, com el servei de préstec de llibre imprès, 
en benefici del major ús del suport electrònic.

04.1.
SERVEI DE 
PRéSTEC AL 
CAMPUS EN 
ESPANyOL

04.2.
LA BIBLIOTECA 
RESPON

04.3.
XIFRES 
DESTACADES

accessos a BiBLioteca respon des de La pàgina 
d’inici de La BiBLioteca

acords de coL·LaBoraciÓ amB 
BiBLioteques de diferents 

universitats i institucions

������
������
������
������
������
������
������
������
������
�����

����
����

����
����

����
����

����
����

����
����

����
����

����
����

����
����

������

������
������

������ ������
������ ������

��������������������������������������������������������������������������

������

������

������

������

������

������

������

������

������

�����

�����

�����

�����

����
����

����
����

����
����

����
����

����
����

����
����

����
����

����
����

��������������������������������������������������������������������������
������������

�����

������ ������

������

������

������
������

������



22
  

23
  

L’excel·lència que la UOC intenta assolir en la seva activi-
tat docent atorga també un paper destacat a la Biblioteca, 
a aquells serveis i col·leccions que de forma constant o 
puntual s’articulen des dels equips de suport documental 
pensats específicament per a donar suport a la docència i 
a l’aprenentatge.

Professors i estudiants són l’espina dorsal de la nostra 
universitat, i en tant que la Biblioteca forma part del model 
docent de la UOC, la presència i activitat a les aules és 
molt destacada.

El curs 2007-2008 ha culminat el procés de disseny de les 
noves aules virtuals, i en conseqüència de la presència que 
la Biblioteca té al principal entorn de la UOC.

SUPORT A
LA DOCÈNCIA 
I L’APRENEN-
TATGE

0 5



24
  

25
  

L’espai Recursos de l’aula té la finalitat de proporcionar, i fer accessibles des de l’aula, els recursos d’informació 
necessaris perquè els estudiants facin un seguiment i aprenentatge correctes de les seves assignatures.

Durant el curs 2007-2008, la Biblioteca ha nodrit l’espai Recursos de l’aula, de més de 2.452 aules actives, amb 
un total de 13.181 recursos d’informació electrònica (bases de dades, articles, documents electrònics, revistes 
electròniques, llibres, etc.). Aquesta dada recull els dos semestres del curs i inclou les aules d’assignatures de 
titulacions homologades, tant en català com en espanyol. Durant el primer semestre del curs, es van afegir 661 
dels recursos inclosos a les aules i, durant el segon semestre, 478 recursos. 

Durant aquest curs, la Biblioteca ha continuat també 
la seva col·laboració amb el projecte Aula del Campus 
Virtual de la UOC, iniciat al setembre de 2005, aca-
bant de concretar tots els aspectes relacionats amb 
el canvi d’aules desenvolupats al llarg dels cursos 
anteriors. Al curs 2007-2008 s’ha encetat la darrera 
fase d’implantació del projecte, dedicada a l’aula del 
professor responsable de l’assignatura (PRA), en què 
es pretén oferir als professors un entorn personalitzat 
que els permeti dissenyar la seva docència.
        
Per tal de dur a terme el seguiment del semestre, els 
PRA tenen necessitats determinades, pel que fa a 
la gestió de les seves assignatures, diferents de les 
de l’equip de docents col·laboradors. S’ha definit un 
espai on el PRA pugui visualitzar la informació de 
totes les seves assignatures, agrupada per aules o 
per consultors responsables, segons el que interessi. 
Aquest «quadre de comandament» els permetrà fer 
un seguiment fàcil del funcionament del semestre a 
partir d’un conjunt de indicadors.

Durant el curs 2007-2008 s’han enviat onze nú-
meros del BIP, Butlletí Informatiu per al Professo-
rat, (un per cada mes, excepte l’agost) a un total 
de 338 subscriptors.

Pel que fa als temes tractats, s’ha fet difusió de 
les novetats més destacades de la Biblioteca, 
prioritzant les especialitzades en els àmbits de 
la docència i la recerca. 

També durant aquest curs, a partir del núm. 36, 
s’ha inaugurat una nova secció al BIP amb infor-
mació i accés als Free Trials o recursos electrò-
nics en proves, que es poden trobar cada mes 
a la Biblioteca. L’objectiu ha estat promoure             
el coneixement d’aquests recursos, a més de 
donar la possibilitat de provar-los i enviar-ne el 
feedback a la Biblioteca.

05.1.
RECURSOS 
DE L’AULA 

05.2.
INFORMACIÓ PER
AL PROFESSORAT

TOTAL ASSIGNATURES 
UOC

TOTAL ESPAIS RECURSOS 
DE L’AULA

TOTAL RECURSOS AFEGITS 
DURANT CURS

1r. semestre 2n. semestre 1r. semestre 2n. semestre 1r. semestre 2n. semestre

CAMPUS 
CAT 771 648 633 398

CAMPUS 
ESP 609 426 398 330

TOTAL 1.380 1.074 1.031 728 661 478
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La Biblioteca dóna suport documental en 
forma de recursos, serveis i innovació a 
l’activitat de recerca de la UOC. Els més 
destacats del curs 2007-2008 han estat 
els que s’esmenten a continuació.

SUPORT 
A LA 
RECERCA

0 6
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La Biblioteca de la UOC ha dedicat grans esforços a 
iniciatives compartides amb la resta de les bibliote-
ques universitàries espanyoles relatives a la recerca, 
al llarg del curs 2007-2008. La Biblioteca de la UOC  
ha estat la coordinadora de la Línia 2 del pla estratè-
gic de REBIUN, REBIUN en l’àmbit de la recerca, que 
ha dut a terme, de forma compartida, el recol·lector 
de ciència en obert Recolecta.

Aquest projecte s’engega amb l’objectiu «d’orientar 
les biblioteques universitàries davant dels nous reptes 
de l’espai europeu de recerca i els nous processos 
de creació i difusió de la ciència». La resta de bibli-
oteques universitàries que han participat en aquesta 
línia són: la UNED, la Universitat de Múrcia, la Uni-
versitat de Salamanca, la Universitat de València, la 
Universitat Pablo de Olavide (Sevilla) i la Universitat 
Politècnica de Catalunya.

El portal Recolecta és una eina dissenyada per a do-
tar els investigadors d’un punt de recerca únic dels 
registres de ciència en obert recollits en els dipòsits 
de ciència i tecnologia d’Espanya. Recolecta és ja un 
punt d’accés i de recerca de documents científics in-
closos en els dipòsits institucionals oberts (platafor-
mes d’accés obert on s’emmagatzemen els treballs 
dels científics i investigadors pertanyents a la institu-
ció). Per a això, té un recol·lector de metadades que 
permet fer cerques sobre les dades que descriuen 
els documents (per exemple, títol del treball, autor, 
resum, etc). Treballa contra la dispersió de la informa-
ció científica d’accés obert a Espanya i ajuda a donar 
més visibilitat als continguts dels repositoris científics 
del país. A més, la plataforma facilita la recopilació 
sobre dades estadístiques d’ús, la qual cosa ajudarà 
a posicionar els dipòsits espanyols en projectes in-
ternacionals, com el Web Citation Index de Web of 
Knowledge.

L’objectiu immediat de Recolecta és integrar-se en 
recol·lectors de ciència oberta europeus per a possi-
bilitar una major visibilitat de la tasca dels investiga-
dors de les universitats i centres de l’Estat espanyol. 
És especialment important l’opció de Recolecta per 
seguir les directrius de DRIVER (Digital Repository In-
frastructure Vision for European Research.)

Amb relació al web de la producció científica del pro-
fessor Manuel Castells, creat al maig de 2007, les 
actuacions que s’han dut a terme durant aquest curs 
han estat principalment dues: per una banda, s’ha co-
mençat el projecte de digitalització de documentació 
audiovisual per part de la Fundación Telefónica i, per 
l’altra, s’ha iniciat el tractament del material a l’Arxiu, 
que inclou els documents de treball que Manuel Cas-
tells ha utilitzat per a l’elaboració de les seves obres. 
Finalment, a tall de balanç del fons disponible al web, 
s’han afegit 14 nous articles d’autoria Castells.

En el marc del conveni signat per la UOC i la Fun-
dació Telefónica, s’ha iniciat el tractament tècnic i la 
digitalització de 62 documents en suport  vídeo, amb 
entrevistes fetes al professor Castells en diversos 
mitjans de comunicació. Aquesta documentació és 
accessible al web de Manuel Castells –a la secció 
Mitjans de Comunicació– per un sistema de repro-
ducció en temps real fet per Fundació Telefónica. 

Respecte al projecte Arxiu Castells, que té la finalitat 
de proporcionar accés al material de camp per a la 
recerca (esborranys manuscrits, apunts bibliogràfics, 
anotacions de camp, etc), aquest any s’ha establert 
un sistema de classificació general per a la descrip-
ció dels documents continguts a l’arxiu i també s’han 
descrit un total de 112 documents. Aquesta és no-
més una fase inicial però, al llarg dels pròxims anys, 
es preveu desenvolupar el projecte i crear un arxiu 
digital amb tota la documentació de treball que ha 
estat rellevant per a cadascuna de les obres del pro-
fessor Castells. 

Durant el curs 2007-2008, el web de la producció 
científica del professor Castells s’ha caracteritzat 
per una tendència a l’alça, amb un creixement de 
12,13% de visites i un increment del 15,78% de pà-
gines vistes.

Com a novetat destacada, aquest curs s’ha elaborat 
un manual en línia sobre bones pràctiques en l’ús de 
les bases de dades de Biblioteca, que porta per títol 
Recomanacions genèriques sobre l’accés a les bases 
de dades (http://biblioteca.uoc.edu/cat/serveis/flash/
recomana.html), que tracta de l’accés a les bases de 
dades i l’ús que se’n pot fer; també possibles soluci-
ons als problemes més freqüents que puguin trobar 
els investigadors.

S’han creat tres nous apartats al web de la Biblio-
teca dedicats a la recerca, que expliquen què són 
els dipòsits documentals TDX i Recercat i com se’n 
pot treure profit, i també tracta del Factor d’impacte 
d’una revista.
 

06.1.
CIÈNCIA EN
OBERT: RECOLECTA

06.2.
WEB MANUEL
CASTELLS

06.3.
VALOR AFEGIT 
A LA RECERCA
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La Biblioteca Virtual de la UOC participa activament en diversos 
projectes interns de la UOC i col·labora molt estretament amb 
diferents àrees de la Universitat.

La UOC, com a creadora de coneixement, duu a terme una acti-
vitat extensíssima de publicació, part important de la qual rep el 
suport de la Biblioteca en el pla documental i referencista.
A continuació us presentem alguns dels projectes del 2007-2008.

LA BIBLIOTECA 
VIRTUAL A LA 
UNIVERSITAT
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Durant aquest curs 2007-2008, una de les interven-
cions de la Biblioteca en el marc de la Universitat ha 
estat l’elaboració de reculls d’informació amb motiu 
dels actes institucionals o bé d’algun tema d’interès 
per a la comunitat UOC. 

En aquest sentit destaca el monogràfic de recursos 
en línia sobre l’obra i trajectòria de William J. Mitchell 
(http://www.uoc.edu/inaugural07/index_cat.htm) que 
la Biblioteca Virtual ha elaborat en ocasió de la lliçó 
inaugural del curs 2007-2008 i del seu web comme-
moratiu Ciutats Intel·ligents. 

Amb relació als esdeveniments d’interès per a la 
UOC, la Biblioteca ha elaborat vuit reculls d’actualitat 
que es relacionen a continuació: 

Xarxes socials (juliol-agost08)  
------------------------------------------------------------ 
Metadades (juny 08)   
------------------------------------------------------------
Bluetooth (maig 08)  
------------------------------------------------------------ 
Dia Internacional del Llibre i del Dret d’Autor (abril 08)
------------------------------------------------------------   
Cànon digital (febrer 08)   
------------------------------------------------------------
Dipòsits institucionals (gener 08)   
------------------------------------------------------------
Ràdio i TV digitals (desembre 07)
------------------------------------------------------------
Second LIfe (SL) (setembre 07)

La BiBLioteca ha eLaBorat 
recuLLs d’informaciÓ amB motiu 

deLs actes institucionaLs

La Biblioteca ha continuat participant en diferents 
publicacions de la UOC, com ara el butlletí WOK! o 
bé la revista digital UOC Papers. 

A la publicació electrònica interna WOK!, dirigida a 
tota la comunitat UOC, la Biblioteca hi participa men-
sualment aportant una selecció de recursos d’infor-
mació especialitzats (enllaços, llibres, pàgines web, 
etc.) per àrees temàtiques en l’apartat Eix del conei-
xement. Amb un volum mensual de vint-i-dos recur-
sos per número i onze butlletins anuals, durant el curs 
2007-2008 la Biblioteca ha publicat 242 recursos. 

Respecte a la revista digital UOC Papers, que es pu-
blica amb periodicitat semestral, la Biblioteca s’ha 
encarregat de fer la selecció de les novetats editori-
als més destacades en les diferents àrees temàtiques 
cobertes per la revista. A través de la secció Tria de 
llibres, la Biblioteca ha proporcionat un total de 13 no-
vetats bibliogràfiques en els números 5 (http://www.
uoc.edu/uocpapers/5/cat/index.html) i 6 (http://www.
uoc.edu/uocpapers/6/cat/index.html) de la revista. 

Així mateix, la Biblioteca ha col·laborat també en el 
Comunicat d’inici de semestre i la Guia de l’estudi-
ant (en format paper) que s’envien als nous estudi-
ants matriculats a principi de semestre. En aquestes 
dues publicacions, el paper de la Biblioteca ha estat 
el d’informar sobre els recursos i serveis disponibles 
per als estudiants, les novetats més destacades del 
semestre en curs i les millores previstes de cara al 
següent semestre. 

Finalment, la Biblioteca ha publicat 260 notícies a 
l’espai intern de notícies del Campus Virtual i altres 
vies de difusió interna (com el taulell del professorat, 
llistes de correu, etc)

07.1.
RECULLS 
DE RECURSOS
D’INFORMACIÓ

07.2.
ESPAIS I 
PUBLICACIONS 
DE LA UOC

www.uoc.edu/inaugural07/index_cat.htm

http://www.uoc.edu/uocpapers/5/dt/cat/graham.html

http://www.uoc.edu/uocpapers/6/dt/cat/fuller.html
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La Biblioteca, conscient de la importància de les competènci-
es transversals bàsiques propulsades per l’EEES ha optat per 
la formació en competències informacionals, bàsiques per a 
localitzar, valorar, organitzar i comunicar la informació i per 
a accedir-hi.

Per aquest motiu, la Biblioteca ha previst en el nou pla es-
tratègic tota  una àrea d’actuació exclusiva per a temes de 
formació d’usuaris en competències informacionals i ha optat 
per dur a terme dues iniciatives complementàries. Per una 
banda, ha impartit un curs en línia d’habilitats informacionals 
per a docents dins del programa de  cursos d’actualització 
per a docents col·laboradors2, organitzats per Gestió per a 
l’Acció Docent. Per l’altra, ha participat en les trobades pre-
sencials organitzades per la Universitat, fent sessions formati-
ves sobre Com pots trobar la informació que necessites, amb 
l’objectiu de dotar els estudiants d’eines útils per a saber com 
fer ús de les diferents fonts d’informació i com seleccionar les 
més adequades als seus estudis.

D’acord amb el pla de formació vigent de la Biblioteca, durant 
aquest curs s’han fet diverses accions formatives adaptades 
als diferents perfils d’usuari, que es descriuen tot seguit. 

FORMACIÓ 
D’USUARIS
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2 En el context de la nostra universitat, aquests docents són els que mantenen una relació més estreta 

amb l’estudiant en el transcurs de l’acció docent.
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Com s’ha fet en cursos anteriors, la Biblioteca Vir-
tual ha participat en les trobades presencials de la 
Universitat per al campus en català oferint tallers de 
formació sobre diferents temàtiques, com els habitu-
als Biblioteca Virtual, Com pots trobar la informació 
que necessites, Cerca d’informació a bases de da-
des i Refworks. A més d’aquestes formacions, durant 
aquest curs, la Biblioteca ha ofert també quatre nous 
tallers, més específics: Fonts d’informació de cièn-
cies socials; Fonts d’informació jurídiques; Llibres i 
diccionaris electrònics i, juntament amb el proveïdor 
de bases de dades Elsevier, L’ús i continguts de la 
base de dades Elsevier-ScienceDirect-.

Durant el curs 2007-2008 s’han fet dues trobades, 
una al començament de cada semestre, en les 
quals la Biblioteca Virtual ha impartit 26 tallers a un 
total de 320 assistents. 

Finalment, durant el mes d’octubre de 2007 la Biblio-
teca Virtual, juntament amb els centres de suport, ha 
ofert una sèrie de sessions formatives dirigides als 
estudiants amb l’objectiu de fer-los conèixer el con-
tingut i el funcionament de les bases de dades que 
són accessibles des de la Biblioteca i ajudar-los en 
el desenvolupament de les assignatures dels estudis 
cursats a la UOC. El resultat ha estat la realització 13 
de sessions, amb un total de 193 assistents.

Durant aquest curs s’ha continuat l’acció formativa 
dirigida al personal docent col·laborador (PDC), els 
tutors i els consultors de la UOC, amb una nova edi-
ció del curs en línea Habilitats informacionals per a 
docents. Concretament, s’han impartit dos cursos, 
un pel campus en català i un altre pel campus en 
espanyol, als quals han assistit un total de quaran-
ta docents. Les enquestes de valoració realitzades 
reflecteixen l’èxit de la formació i la satisfacció dels 
participants respecte al que han après en el curs. 

Una altra formació duta a terme aquest curs ha es-
tat una sessió presencial sobre ISI Web of Knowled-
ge específica per al professorat, realitzada a la Sala 
d’actes del Centre de Suport del Barcelonès i a la 
qual van assistir 40 docents.

Les accions de formació, realitzades durant aquest 
curs i dirigides especialment al personal investiga-
dor, han estat organitzades juntament amb l’IN3 i han 
consistit en una sèrie de sessions presencials sobre 
eines i recursos d’informació per a la recerca. Així, 
doncs, s’han ofert 4 sessions formatives sobre l’ús i 
el funcionament de la Biblioteca, la base de dades ISI 
Web of Knowledge, altres bases de dades de recerca 
i el gestor bibliogràfic Refworks. 

També durant aquest curs, la Biblioteca ha donat ac-
cés a tot un seguit de formacions en línia ofertes pel 
gestor bibliogràfic Refworks -Refworks Seminars-; i 
també sobre les novetats de la base de dades Web 
of Knowledge -WOK 4.0-. En aquest sentit, el paper 
de la Biblioteca ha estat el de promoure i difondre 
aquests recursos i assessorar els investigadors que 
han seguit aquestes sessions.

Amb un total de 49 sessions realitzades que han tin-
gut 615 assistents, es desprèn que, respecte al curs 
anterior, el nombre d’assistents a sessions formati-
ves gairebé s’ha duplicat. Per altra banda, l’apartat 
de formació del web de la Biblioteca s’ha consultat 
7.525 vegades. 

.

08.1.
FORMACIÓ 
DELS ESTUDIANTS 

08.2.
FORMACIÓ 
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08.4.
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aLs estudiants en eL desenvo-
Lupament de Les assignatures   
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soBre L’acciÓ formativa refLec-        
teixen L’èxit de La formaciÓ i La    

satisfacciÓ deLs participants
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La Biblioteca de la UOC treballa vinculada a iniciatives, associacions 
o organismes diversos. El treball cooperatiu i col·laboratiu forma part 
de la filosofia de la Biblioteca, amb la qual vol assolir millors resul-
tats en tots els àmbits de la seva competència a partir de la compar-
tició d’informació, esforços i projectes comuns.

La Biblioteca és membre, entre altres, d’organismes internacionals 
com ara l’European Association of Distance Teaching Universities 
(EADTU), estatals com la Red de Bibliotecas Universitarias (REBIUN) 
i nacionals com el Consorci de Biblioteques Universitàries de Cata-
lunya (CBUC), en els quals participa activament en benefici i excel-
lència de totes les parts implicades.

Al llarg del curs 2007-2008 ha dut a terme actuacions importants 
amb tots aquests organismes.

PROJECCIÓ 
EXTERIOR I 
RELACIONS 
INSTITUCIONALS 

0 9
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La Biblioteca ha participat en l’European Association 
of Distance Teaching Universities (EADTU), organitza-
ció que representa les universitats obertes i a distàn-
cia que hi ha a Europa.

L’EADTU s’organitza per grups de treball, i la Biblio-
teca de la UOC ha coordinat aquest curs el grup de 
treball Library and Learning Support. Aquest grup té 
com a objectiu el desenvolupament dels serveis de 
les biblioteques i les competències informacionals 
com un element essencial en l’aprenentatge.
  
L’any 2007 ha finalitzat el projecte E-move (http://www.
eadtu.nl/virtualmobility/), una concepció operacional 
de la mobilitat virtual. La Biblioteca, juntament amb al-
tres biblioteques d’Institucions membres  de l’EADTU, 
va participar en la definició de les necessitats bibliote-
càries i de suport a l’aprenentatge dels estudiants.

La contribució de la Biblioteca de la UOC al projecte 
ha consistit d’una banda en la definició conceptu-
al del portal sobre mobilitat virtual i, de l’altra, en la 
construcció de la secció Library for Virtual Mobility 
per a estudiants i per a professorat. Aquesta secció 
del portal ofereix una acurada selecció de recursos 
d’informació, accessibles per a tothom a internet, 
sobre la manera de trobar informació a la xarxa en 
determinades matèries, d’adquirir competències in-
formacionals i sobre la manera que les biblioteques 
universitàries  poden donar suport a la mobilitat vir-
tual. També sobre bibliografia en mobilitat virtual, en-
llaços a biblioteques i aspectes relacionats amb la 
comunicació intercultural.

La Directora de la Biblioteca, Dora Pérez, ha coordinat 
La Línia 2 del pla estratègic de REBIUN (Red de Bibli-
otecas Universitarias de la CRUE) (http://www.rebiun.
org), anomenat «REBIUN en l’àmbit de la recerca» i 
que té com a finalitat «orientar les biblioteques uni-
versitàries davant els nous reptes de l’espai europeu 
de recerca i els nous processos de creació i difusió 
de la ciència». La resta de biblioteques universitàries 
que han participat en aquesta línia són: la UNED, la 
Universitat de Múrcia, la Universitat de Salamanca, la 
Universitat de Valencia, la Universitat Pablo de Olavide 
(Sevilla) i la Universitat Politècnica de Catalunya. Els 
objectius operacionals en què es basa aquesta línia 
són: biblioteques digitals (accés, continguts i serveis) 
i propietat intel·lectual. La Línia 2 ha organitzat el mes 
d’octubre a Madrid el VI Workshop REBIUN sobre pro-
jectes digitals Las bibliotecas digitales en el espacio 
global compartido, amb una nombrosa assistència i 
amb la participació de destacats professionals experts 
en el tema tractat al Workshop.

També en el marc de la Línia 2, la Biblioteca ha par-
ticipat en el desenvolupament d’una sèrie de projec-
tes, que s’esmenten tot seguit:

Informe de resultats de l’enquesta sobre la proble-
màtica en matèria de drets d’autor dels projectes de 
digitalització que es porten a terme a les biblioteques 
universitàries espanyoles.
------------------------------------------------------------
Informe de bones pràctiques en matèria de gestió de 
drets d’autor per a biblioteques universitàries.
------------------------------------------------------------
Traducció a l’espanyol de la interfície de la base de 
dades RoMEO, que permet conèixer les polítiques 
sobre drets d’autor que apliquen les principals edito-
rials europees i la seva compatibilitat amb els siste-
mes de continguts en accés obert.
------------------------------------------------------------
Traducció de les directrius de DRIVER per a repositoris: 
DRIVER. Directrices para proveedores de contenidos.

Al març del 2007 el CBUC (Consorci de Biblioteques 
de les Universitats Catalanes) (http://www.cbuc.cat), 
posa en marxa el repositori cooperatiu de materials 
en accés obert, Materials Digitals en Xarxa (MDX). La 
Biblioteca de la UOC hi participa des del seu inici i du-
rant el curs 2007-2008 ha dut a terme diversos aven-
ços relatius a aquest projecte. S’ha fet un estudi de 
la situació actual dels repositoris o d’altres recursos 
similars que contenen materials docents implementats 
a la UOC, i s’ha treballat en la definició de les especifi-
cacions de l’eventual sistema de la UOC i el seu encaix 
en l’MDX, juntament amb l’equip de Recursos d’Apre-
nentatge. En el marc d’aquest projecte, la Biblioteca 
de la UOC recol·lectarà els materials de la Universitat 
en accés lliure, també accessibles amb l’OpenCour-
seWare de la UOC, de manera que se n’asseguri la 
màxima difusió i se’n garanteixi la preservació digital 
al llarg del temps.

09.1.
EL TREBALL
A EADTU

09.2.
EL TREBALL
A REBIUN

09.3.
EL TREBALL 
A CBUC 

http://www.eadtu.nl/virtualmobility/
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Sens dubte, malgrat que en la virtualitat pot semblar 
que es fa invisible el factor humà i que el debat cons-
tant a les biblioteques és relatiu al preu dels recursos 
documentals i d’informació, el factor de més valor 
continuen essent, un curs més, les persones que for-
men l’equip de la Biblioteca.

Destaca la inversió dedicada a les persones de la 
Biblioteca, especialment mitjançant formació o assis-
tència a congressos, jornades, seminaris o altres que 
ajuden a projectar el talent de la UOC i dels professio-
nals de la Biblioteca en particular. 

10

RECURSOS 
I PERSONES
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Organització i persOnal 
La Biblioteca s’ha reorganitzat a partir del Pla estra-
tègic 2008-2012 presentat aquest mateix curs, per tal 
d’abordar-lo i dur a terme les actuacions per a cadas-
cun dels eixos de la forma més òptima possible.

Així, doncs, la Biblioteca tanca el curs 2007-2008 
amb una organització estructurada en 3 grups opera-
tius: Serveis, Recursos i Espai Virtual, coordinats des 
de l’equip de direcció.

el grup de serveis es dedica a adequar els serveis 
que ofereix la Biblioteca de la UOC a les necessitats 
dels diferents col·lectius d’usuaris als quals van adre-
çats (estudiants, docents, investigadors, personal 
de gestió) i a potenciar-ne l’ús per mitjà de la col-
laboració directa amb cada col·lectiu per a oferir uns 
serveis personalitzats, innovadors i de qualitat.
------------------------------------------------------------
el grup de recursos es dedica a gestionar els recur-
sos per a l’aprenentatge, la docència i la recerca en 
el marc de l’espai europeu d’ensenyament superior, 
per tal de satisfer les necessitats d’informació dels 
estudiants i dels docents en el procés d’aprenentat-
ge, donant suport al personal de recerca en el procés 
d’investigació i producció científica; donant visibilitat 
als seus resultats fomentant-ne la publicació en ac-
cés obert i fent-ne difusió; en definitiva, oferint una 
col·lecció de qualitat que doni resposta a les neces-
sitats dels usuaris virtuals de la Universitat.
------------------------------------------------------------
el grup d’espai Virtual es dedica a la cohesió de 
serveis i recursos en un entorn virtual, i també a de-
senvolupar projectes innovadors en l’àmbit de les 
biblioteques digitals, en línia amb els avenços tecno-
lògics, que facilitin i facin més amigable l’acció dels 
usuaris amb els recursos i serveis que es posen a la 
seva disposició.

FOrmació prOFessiOnal
Durant el curs 2007-2008 el personal de la Biblioteca 
de la UOC ha rebut formació contínua i de millora 
professional, claus per a continuar oferint un servei 
d’excel·lència als seus usuaris. 

Cal destacar, dins d’aquesta oferta formativa, una 
petita mostra de cursos d’especial rellevància per a 
l’equip i per a la institució:

Formació
Publishing in Professional Journals: Neither Mysterious 
nor Imposible. CESCA. Barcelona, novembre del 2007 
------------------------------------------------------------
Marketing @ Your Library (Springer). Barcelona, març 
del 2008.
------------------------------------------------------------
Nuevos menús de SFX: opciones y configuración. 
Barcelona, abril del 2008.
------------------------------------------------------------
Creación de Quicksets en MetaLib. Barcelona, maig 
del 2008.
------------------------------------------------------------
Configuración de recursos CKB en SFX. Barcelona, 
maig del 2008.
------------------------------------------------------------
Investigación en Ingeniería y sus fuentes de informa-
ción: recursos. Barcelona, maig del 2008.
------------------------------------------------------------
MARC21, catalogació bibliogràfica. Barcelona, juny 
del 2008.
------------------------------------------------------------
Web of Knowledge. Barcelona, juny de 2008.
------------------------------------------------------------
Desarrollando repositorios institucionales exitosos. 
Barcelona, juliol del 2009.

assistència a cOnFerències, cOngressOs, 
seminaris i jOrnades
Libraries Without Walls 7: Exploring ‘anywhere, any-
time’ delivery of library services, CERLIM (Centre for 
Research in Library and Information Management). 
Grècia, setembre 2007
------------------------------------------------------------
Els dipòsits d’e-informació. Jornades del TSIUC’07. 
Barcelona, novembre del 2007
------------------------------------------------------------
The First International M-Libraries Conference. Open 
University. Milton Keynes, novembre del 2007
------------------------------------------------------------
Calsi workshop 2007. Universitat Politècnica de Va-
lència. València,  novembre del 2007
------------------------------------------------------------
XV Assemblea Anual de la REBIUN. A Coruña, no-
vembre del 2007
------------------------------------------------------------
Refworks Advisory Council. Philadelphia, gener de 
2008
------------------------------------------------------------
ALA Midwinter Conference. Philadelphia, gener de 
2008
------------------------------------------------------------
Jornada Internacional de Programari Lliure per a Bi-
blioteques. Barcelona, febrer de 2008
------------------------------------------------------------
Camins de futur per als estudis d’informació i docu-
mentació a la universitat del 2010. Barcelona, febrer 
de 2008
------------------------------------------------------------
Jornades sobre Convergència de Serveis. Jornadas 
Conjuntas de Comisiones Sectoriales de CRUE: 
REBIUN y TIC. València, març de 2008
------------------------------------------------------------
Competencies for professionals working in learning 
environments: A perspective from different actors. 
Març de 2008
------------------------------------------------------------
Asamblea General Ordinaria del Grupo Español de 
Usuarios de Innopac. Madrid, març de 2008
------------------------------------------------------------
Jornada de la Licencia Nacional de la Web of 
Knowledge: Pasado y Futuro de la Formación de 
Usuarios. Madrid, abril de 2008
------------------------------------------------------------
Jornadas CRAI. Pamplona, maig de 2008
------------------------------------------------------------
11es. Jornades Catalanes d’Informació i Documenta-
ció. Barcelona, maig de 2008
------------------------------------------------------------
Primeras Jornadas Universitarias de Calidad y Biblio-
tecas. Saragossa, juny de 2008

cOnFerències impartides
La Biblioteca ha presentat dues comunicacions a 
les 11es. Jornades Catalanes d’Informació i Docu-
mentació, organitzades pel Col·legi Oficial de Bibli-
otecaris i Documentalistes de Catalunya (COBDC) 
al maig del 2008:

«Experiència en tècniques de webmetria a la Biblio-
teca de la UOC»
------------------------------------------------------------
«Experiència sobre habilitats informacionals a la Bi-
blioteca de la UOC»

La Biblioteca ha participat també en la coordinació del 
VI Workshop REBIUN sobre proyectos digitales: Las 
bibliotecas digitales en el espacio global compartido, 
celebrada a la seu de la UNED a Madrid. A més a més, 
ha participat en la taula rodona «Derechos de autor, 
«open access», repositorios institucionales: «¿conflic-
to?, ¿neutralidad?, ¿amenaza/oportunidad?».

La Biblioteca, juntament amb la Universitat de Tallin i 
l’Aarhus School of Business, ha presentat la comuni-
cació «WP2 - Library and information support» sobre 
els resultats del projecte e-move sobre mobilitat vir-
tual, en el marc del Congrés Anual de l’EADTU (Euro-
pean Association of Distance Teaching Universities). 
Lisboa, novembre del 2007.

10.1.
persOnes

Del pressupost de la Biblioteca pel curs 2007-2008, 
destacarem les següents partides: 

Adquisicions en paper, a què s’han destinat 139.022  
euros per a la compra de monografies, subscripcions 
a revistes i altres materials documentals.
------------------------------------------------------------
Adquisicions d’informació electrònica, que ha dispo-
sat de 461.246,80  euros. 

10.2.
pressupOst

projectes innovadors en línia 
amb els avenços tecnològics, 

que facilitin i facin més 
amigable l’acció dels usuaris 

la biblioteca de la uoc
ofereiX cursos de  millora 

professional per al personal 
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