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L’espai COMTEC Centre està integrat a la Biblioteca de Comunicació i Hemeroteca 

General i és d’ús compartit entre la Facultat de Ciències de la Comunicació (Projecte 

COMTEC) i el Servei de Biblioteques. 

El COMTEC està situat a la planta 2 de la Biblioteca i està format per sol espai obert amb 

tres funcions diferenciades [annex 1]: 

•  àrea d’experimentació 

•  àgora 

•  àrea de creació-coworking.  

L’espai es pot utilitzar en l'horari d'obertura de la Biblioteca. 

Disposa de mobiliari modular i equipament audiovisual específic [annex 2]. 

L'ús és per a finalitats acadèmiques i de les biblioteques en el marc de la docència, la 

recerca i la transferència. Hi tenen cabuda activitats d’innovació docent, experimental, 

tallers, aprenentatge actiu, conferències, etc. adreçades a la comunitat universitària, 

docent i no docent.  

 

USOS DOCENTS I DE RECERCA 

Es dona prioritat a la docència de la Facultat vinculada al Projecte COMTEC. Les activitats 

docents proposades per altres facultats han de ser validades per la Biblioteca i el 

Deganat de la Facultat de Ciències de la Comunicació. 

La docència del Projecte COMTEC estarà prèviament programada i seleccionada pel 

Deganat de la Facultat d’acord amb les condicions següents, però no de forma exclusiva: 

• Docència reglada - Grau: Oferta d’una franja horària setmanal variable per a les 

assignatures dels 5 graus.  

• Docència reglada - Postgrau: Oferta d’una franja horària setmanal variable pels 

Màsters i Doctorats. 

• Docència no reglada – Formació professorat i PAS: Activitats puntuals 

organitzades pel deganat o departaments. 

• Recerca: Activitats puntuals organitzades pels grups de recerca. 

https://www.uab.cat/web/coneix-la-facultat/-1345808201215.html
https://www.uab.cat/web/coneix-la-facultat/-1345808201215.html
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USOS NO DOCENTS 

• Activitats de les biblioteques: Formació d’usuaris, presentacions, tallers, 

experimentació amb tecnologies, etc. 

• Creació-coworking: Individualment o en grup, condicionat a disponibilitat de 

l’espai, amb reserva prèvia o in situ. 

• Activitats institucionals de caràcter puntual 

 

RESERVA  

• La reserva de l’espai es pot fer per mitjà del web del Servei de Biblioteques. La 

petició s’enviarà al Deganat o a la Biblioteca, segons sigui l’ús previst. 

• Per reservar l’espai cal fer una sol·licitud al Servei de Biblioteques. La petició 

s’enviarà al Deganat o a la Biblioteca, segons sigui l'ús previst. 

• Les reserves per a ús docent s’han de fer amb antelació suficient i, si no s’indica 

el contrari, es reservarà tot l’espai 

• En cas de conflicte entre ús in situ (sense reserva prèvia) i ús reservat, es donarà 

prioritat a la reserva. 

• En cas de necessitats específiques cal dir-ho en el moment de fer la sol·licitud 

 

CONDICIONS D’ÚS I RESPONSABILITATS 

• Les activitats dins del COMTEC  s’han de dur a terme respectant els altres usos 

de la Biblioteca.  

• L’equipament audiovisual és d’autoservei 

• És responsabilitat dels usuaris: 

o El correcte maneig de l’equipament audiovisual i del mobiliari 

o Deixar la sala en bones condicions per a ser utilitzada de nou 

https://www.uab.cat/web/que-oferim-1345703209413.html
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o Controlar el volum de soroll  

o Vetllar pels seus objectes personals 

• És responsabilitat de la Biblioteca vetllar pel bon estat de les instal·lacions  

• És responsabilitat de la Facultat vetllar pel bon funcionament de l’equipament 

audiovisual 

• En cas de d’avaria o mal funcionament de l’equipament audiovisual cal avisar al 

personal de la Biblioteca 

• En cas d’incompliment de les condicions d'ús s'aplicaran les mesures previstes 

en el Reglament del Servei de Biblioteques (article 26).  

 

 

Document aprovat per la Comissió d'Usuaris  

de la Biblioteca de Comunicació i Hemeroteca General l'1 de març de 2021 
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EQUIPAMENT 

 

 WiFi 

 

 Àrea de creació-coworking:  

o Pantalla interactiva de 65” Promethean ActivPanel Cobalt 

o Pissarra de paret 

o Taules mòbils i cadires (30 places) 

o Endolls elèctrics incrustats al terra 

o Sofà modular i pufs individuals 

 

 Àrea experimental i àgora:  

o Grades  (50 places) 

o Àrea croma 

o 2 càmeres Logitech Rally USB. 3  

o micròfons JABRA speak 510 usb 

o Endolls elèctrics de paret 

o 2 punts de connexió a Internet per cable  

o Ordinador per al control de l’equipament  

 

 Material complementari: 

o Tòtem per a pantalla/PC 

o Ordinadors portàtils 

o Plafó de suro 

 

https://www.prometheanworld.com/products/interactive-displays/activpanel-elements-series/activpanel-cobalt/
https://www.logitech.com/es-roam/product/rally-ultra-hd-ptz-camera
https://www.jabra.com/business/speakerphones/jabra-speak-series/jabra-speak-510

