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PRESENTACIÓ 
 

Vivim en un món que canvia constantment. És per això del tot necessari 

disposar d’eines per endegar nous serveis que cobreixin  les necessitats 

de la societat  actual. 

Les biblioteques no volen quedar enrere.  Així veiem que en aquests 

últims anys, el personal ha anat adequant el seu perfil de treball assolint 

noves competències per aconseguir aquest canvi: assessorar per les 

acreditacions del professorat, realitzar cursos de formació, assessorar en 

temes de propietat intel·lectual, incorporar la documentació patrimonial 

i de recerca als repositoris institucionals, explicar les gestió de les dades 

obertes,  comunicar  a través de les xarxes socials, etc.   

Cal agrair al personal tècnic l’esforç que ha realitzat per estar al dia  i 

assolir aquestes  noves competències.  

Enguany, la nostra biblioteca ha col·laborat amb la Facultat de Ciències 

de la Comunicació en la realització de l’exposició  40 anys del Diari Avui, 

en commemoració de la primera promoció que va obtenir el títol a la 

Facultat.  La mostra ha esta exposada al passadís de la  Facultat. 

Consta de 40 portades de cada any del diari, amb un escrit del Dr. Enric 

Marin explicant el fet que recull cada imatge. 
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En el marc del lliurament de premis d’Amics de la UAB, per primera 

vegada s’ha realitzat un acte institucional per fer també Amics de les 

Biblioteques a benefactors de cadascuna de les biblioteques de la UAB.  

La Comissió d’usuaris de la Biblioteca de Comunicació i Hemeroteca 

General va aprovar presentar tres donants importants dels darreres anys:  

Joaquim Romaguera i Ramió, Eugeni Giral i Quintana, i Daniel E. Jones.  

L’acte d’homenatge es celebrà el dia 24 de novembre, a la Casa de la 

Convalescència de l’Hospital de Sant Pau. Va lliurar els premis Margarita 

Arboix, rectora de la UAB.  

Durant el mes de novembre es va realitzar l’Enquesta de satisfacció dels 

usuaris 2016. Es tracta d’una enquesta que el Servei de Biblioteques UAB 

realitza cada 3 anys amb la intenció de poder valorar el grau de 

satisfacció que tenen els usuaris del servei i amb els resultats obtinguts  

poder detectar mancances per donar un  millor servei.  355 usuaris van 

manifestar que la Biblioteca de Comunicació i Hemeroteca General era 

la que utilitzaven habitualment.  

Els usuaris potencials eren 2.300, per tant la mostra recollia el 15,43% 

d’usuaris potencials. 

 

En general les valoracions dels usuaris a les diferents preguntes han estat 

molt satisfactòries. Cal remarcar que la majoria de valoracions han estat  

per sobre del 3 o del 4 (la puntuació anava de 0 a 5).  Els alumnes de 

grau i de postgrau han estat els que han valorat  mes baix, per sobre de 

3. En canvi el professorat, el PAS i el PAS de biblioteques han valorat més 

alt el servei, per sobre de 4. 

Cal assenyalar que no s’ha vist una gran diferència amb les valoracions 

fetes a l’enquesta anterior de 2013.  El fons documental de la biblioteca i 

l’equipament està molt ben valorat per tots els usuaris . Com ja hem 

observat en enquestes anteriors el servei amb la valoració més baixa 

feta per tots els usuaris ha estat el servei de WiFi , únic servei que no 

arriba a l’aprovat.  Una altra valoració baixa ha estat la que correspon a 

horaris de nit, festius i cap de setmana.   Podeu consultar  l’enquesta 

sencera a Enquesta de satisfacció. 

 

 

mailto:http://ddd.uab.cat/pub/infanu/70464/EnquestaSdBBCHG_a2016.pdf
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LA QUALITAT : OBJECTIUS I ACCIONS DE MILLORA 2016 

 

 
El personal de la biblioteca treballa per objectius. S’estableixen i 

s’avaluen anualment, tot seguint les directius establertes en el Pla 

Estratègic del Servei de Biblioteques. 

La majoria d’objectius són generals per a tot el Servei, però també n’hi 

ha alguns que són específics d’una biblioteca en concret. Els objectius 

específics i accions de millora de la Biblioteca de Comunicació i 

Hemeroteca General han estat els següents: 

 

 

 

 

OBJECTIUS  

 

Fer el pla de col·lecció del CEDOC  100.0% *3.6  

Iniciar el projecte de cartells polítics digitals de les diferents eleccions  

obtinguts a través dels tuits fets pels partits polítcs 
100.0% 3.6  

Fer l'inventari de l'Arxiu del PSAN  i penjar el document al DDD 100.0% 3.6  

Organitzar el Fons personal Josep Porter-Moix de la Nova Cançó (2na fase)  100.0% 3.6  

Digitalitzar els Fullets Honoris Causa de la UAB per posar-los al DDD 100.0% 3.5 

 

 

 
*Objectius emmarcats dins el Pla estratègic dels apartats 3.5 i 3.6  

 
3.5 Aconseguir que el contingut digital sigui la part fonamental de les col·leccions de 

les biblioteques 

3.6 Desenvolupar plans de col·leccions especials i fons singulars incentivant la seva 

integració i difusió 
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ACCIÓNS DE MILLORA 

 

QUÈ PASSA ? QUE FAREM? 
*OBJECTIU 

ESTRATÈGIC 

Cal facilitar l'accés als 

dossiers de la col·lecció 

Romaguera 

Donar disseny atractiu a l’inventari i penjar-ho 

al DDD per facilitar la consulta 
3.6 

Cal fer més visibles els TFM de 

Comunicació al DDD 

Detectar tots els TFM de la nostra Facultat i fer 

un enfocat 
3.5 

Demanda per part de 

diversos grups de visitants per 

fer una visita a la biblioteca 

en anglès 

Preparar un guió per facilitar la tasca als 

bibliotecaris encarregats de fer-la 
1.1 

Els dipòsits de la biblioteca 

són uns espais molt 

desconeguts per als usuaris. 

Pensem que hi ha usuaris que 

podrien estar interessats en 

visitar-los 

Organitzar una o dues visites guiades l'any als 

dipòsits de la biblioteca posant l'èmfasi en les 

mesures de preservació, conservació i 

seguretat dels fons 

4.2 

Cal donar a conèixer millor el 

préstec d'espais i 

equipaments que la 

biblioteca ofereix als seus 

usuaris 

Fer una infografia en paper i online que 

resumeixi  en què consisteix el préstec d'espais 

i equipaments 

4.1 

Detectem la necessitat de 

tenir una sala de formació 

per grups més grans 

Estudiar la possibilitat d'utilitzar la sala d'estudis 

en casos puntuals per fer formació de grups 

grans. Adequar-la per aquest ús (roseta i 

distribució de taules) 

 

1.1 

Pla de la col·lecció de 

l'Hemeroteca general: Diaris. 

Actualització quinquennal 

Avaluar la vigència i actualitzar dades 

obsoletes 

 

3.5 

Inventari del 2on exemplar 

de la Col·lecció local UAB 
Fer un registre propi pel segon exemplar. 3.6 

Dificultat per trobar alguns 

documents de la consergeria 

de la P. 4 

Reorganitzar CD/DVDs... de la consergeria de 

la planta 4: fer inventari i canviar topogràfics 
1.1 

Millorar la retolació dels 

contenidors de revistes de la 

Hemeroteca General per 

facilitar consulta i ordenació 

Falta afegir el període temporal dels 

contenidors de revistes (P.4) a més del títol i el 

topogràfic 

 

5.2 

Millorar la classificació per 

institucions dels cartells 

polítics de les eleccions a 

Espanya que estan al DDD 

Fer un repàs i afegir de quina elecció es tracta 5.2 

Es detecta la necessitat de 

fer un model per a la cessió 

de drets d'explotació. 

La biblioteca farà el model. S’inclourà a través 

d'una PMF al Blog Propietat Intel·lectual i 

Accés Obert i es demanarà a la Facultat que 

s'enllaci des de l'apartat dedicat a Manuals i 

documents pel TFG que hi ha a la web 

 

1.2 

Un PDI està interessant en 

recollir totes les tesis doctorals 

llegides a Espanya sobre 

disseny gràfic i altres matèries 

afins des que hi ha la titulació 

de Publicitat 

Farem un estudi a Teseo ja que cobreix des del 

1976. Juntament amb el professor es decideix 

començar cercant per "Disseny gràfic". Es 

contacta amb TESEO per saber si és possible 

extreure dades d'una cerca per portar-les a 

Excel 

 

1.2 
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La Facultat de Ciències de la 

Comunicació es troba en 

procés de renovació de la 

seva web . Un dels apartats 

que ha de tenir és "Investigar" 

i dintre d'aquest una caixa 

amb "Eines i suport a la 

recerca" 

 

La biblioteca envia una proposta d'enllaços al 

deganat i mostra la seva disposició per a 

col·laborar en les informacions de recerca en 

la nova web de la Facultat. Es treballa 

l'apartat "Investigar" i les col·leccions especials 

de la biblioteca 

 

2.1 

La base de dades Acces de 

control de claus de l’edifici 

queda obsoleta 

Convertir aquesta base de dades en una base 

de dades accessible via web 

 

3.3 

El CEDOC disposa d'una 

important col·lecció 

d'adhesius dels diferents 

partits polítics espanyols. 

 

En una primera fase, els adhesius s'ordenaran 

per partits polítics en uns arxivadors. En una 

segona s’escanejaran i es penjaran al DDD 

3.6 

El Departament de 

Periodisme i Ciències de la 

Comunicació organitza la 

Jornada "Doctoral Summer 

School". Sol·licita una 

formació dels recursos 

documentals. 

La biblioteca accepta la proposta i el dijous 9 

de juny farà el seminari de 10 a 12h 

 

1.1 

Detectats valors molt alts en 

els mesuraments de llum a la 

zona de les vidrieres. 

 

L'Àrea d'Arquitectura posarà els filtres solars 

quan tinguin pressupost per fer-ho 

 

3.4 

Durant l'auditoria interna es 

va detectar que una 

infografia sobre el servei de 

préstec elaborada per la 

BCHG no portava cap logo 

de la UAB 

 

Afegir el logo de la UAB. D'ara endavant, fer 

constar aquest logo en qualsevol material 

elaborat per la Biblioteca que s'hagi 

d'exposar. 

 

 

4.1 

 

 

 

*Objectius estratègics 

1.1 Donar suport als alumnes de la UAB en tot el seu cicle d'aprenentatge 

1.2 Donar suport als docents en la preparació d'eines i materials 

2.1 Donar suport al PDI i als grups i centres d'investigació en tot el cicle de la 
recerca 

3.3 Incorporar nous programaris, aplicacions i eines informàtiques 

3.4 Avançar en un nou model d'espais bibliotecaris 

3.5 Aconseguir que el contingut digital sigui la part fonamental de les 
col·leccions de les biblioteques 

3.6 Desenvolupar plans de col·leccions especials i fons singulars incentivant la 
seva integració i difusió 

4.1 Optimitzar la comunicació amb els usuaris actuals i potencials 

4.2 Promoure activitats de les biblioteques que fomentin les relacions amb els 
usuaris 

5.2 Optimitzar circuits i processos 
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GESTIÓ DE LA COL·LECCIÓ 

 

 

 

Com en altres àmbits de la biblioteca, la gestió de col·lecció s’està 

adaptant a les noves demandes i necessitats dels usuaris. El 

desenvolupament equilibrat de la col·lecció juga ara amb la 

progressiva transformació de la documentació paper cap a la 

necessitat d’incrementar la documentació electrònica i en l’accés 

online. L’emmagatzematge, conservació i difusió s’ha de gestionar tant 

a l’espai físic com a l’espai virtual. La Biblioteca de Comunicació i 

Hemeroteca General, que  a més de donar suport a la Facultat de 

Comunicació, assumeix les funcions de Biblioteca General, gestiona 

col·leccions úniques com són les tesis doctorals llegides a tota la UAB, la 

col·lecció local o la Secció de Reserva. Gràcies a donatius i convenis la 

nostra biblioteca posseeix una diversitat de col·leccions considerades 

patrimonials que la dota d’uns fons únics i importants que cal difondre 

per la seva exclusivitat i completesa. 
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LLIBRES DIGITALS 

 

La biblioteca fa una forta aposta per l’adquisició de documents en 

format digital. A través del blog, entre d’altres, l’usuari pot consultar una 

selecció dels llibres en aquest format  específics de les nostres matèries.  

  

 

Distribució per matèries 

 

 

 

BIBLIOGRAFIA DE CURS 

 

Anualment, s’introdueix a catàleg la bibliografia recomanada per les 

diverses assignatures. Durant el curs 2015-16 es van vincular 1914 títols de 

documents, dels quals 166 van ser digitals 
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TREBALLS DE FINAL DE GRAU 

 

Des del curs 2013-14 s’introdueixen al DDD els treballs de final de grau 

dels alumnes de Comunicació amb una nota superior a 7; el curs 2015-

16 s’han introduït 273 treballs. Per millorar la  consulta hem posat a 

disposició dels usuaris un apartat en el DDD on amb el nom  Facultat de 

Ciències de la Comunicació-Treballs de fi de grau, podeu trobar els 

treballs concrets dels nostres alumnes per titulació 

 
 

 

DDD 

 

A més de les col·leccions pròpies de suport i difusió de la recerca, la 

biblioteca gestiona altres de caire més patrimonials. 

 

• Premsa política (4.724 exemplars) 

• Cartells polítics (10.814 cartells) 

• Guions de Radio Barcelona ( 2097 documents) 

 

 

 
 

 



 
10 

Aquest any s’han recollit, digitalitzat i posat a disposició dels usuaris els 

llibrets publicats amb motiu dels nomenaments Honoris Causa de la 

nostra Universitat.   

 

Una de les col·leccions importants allotjada en el DDD és la dels cartells 

polítics; recull el fons de cartells del Centre de Documentació de la 

Comunicació (CEDOC) més la col·lecció de Josep Vinyals. Aquesta ha 

estat sempre una de les més consultades. La falta de pressupost per 

continuar digitalitzacions i la reflexió al voltant de la documentació 

nativa digital, ens ha portat a iniciar un  projecte pioner que passa per 

recollir cartells de les diferents formacions polítiques des de els seus 

comptes de Twitter. Aconseguir les autoritzacions per tal de poder 

difondre aquest material així com elaborar un sistema àgil i òptim de 

treball, ha estat la nostre prioritat aquest any. 

 

Seguim treballant en la organització del  Fons personal de Josep Porter-

Moix (2ª fase) 

 

 

GEPA 

 

GEPA és el dipòsit cooperatiu de les Universitats membres del CSUC; allà 

es guarden i conserven  documents de baix ús, garantint la seva 

accessibilitat. Traslladar documentació de baixa o nul·la consulta, és de 

vital importància per la nostra biblioteca, podem d’aquesta manera 

donar entrada a documentació més actual i vigent i facilitar la 

reconversió d’espais de emmagatzematge en zones dedicades a altres 

serveis. La nostra Biblioteca ha tramés aquest any 89 mts lineals de 

publicacions periòdiques i 15 mts de monografies. 

 

 
 

CONSERVACIÓ 

 

Per la nostra biblioteca,  la conservació i preservació de la 

documentació és una prioritat. Anualment portem a terme actuacions 

d’anàlisi bacteriològic i control de plagues, així com una  supervisió 

diària de la temperatura i humitat.   
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ESPAIS, EQUIPAMENT I SERVEI DE CONSULTA I PRÉSTEC   

 

La Biblioteca de Comunicació i Hemeroteca General, a més de les sales 

de lectura de les diferents plantes, compta amb 12 sales de treball en 

grup i 2 sales més grans per estudiar a la planta -1.   A les plantes també 

s’hi troben  9 cabines de treball individual i 4 cabines de treball per  2 

persones, que disposen d’un ordinador.  Aquests espais de treball són 

molt utilitzats pels usuaris i alhora estan també molt  ben valorats. 

L’equipament informàtic en canvi, com es demostra en els resultats 

obtinguts en l’enquesta , no està gaire ben valorat. El motiu és que els 

ordinadors destinats als usuaris estan molt obsolets i també perquè el 

nombre de portàtils que es presten és molt reduït en relació a la 

demanda, només n’hi ha 4. 

De fet, els usuaris cada vegada més valoren i exigeixen que 

l’equipament informàtic estigui renovat i que el servei de wifi funcioni 

correctament en espais públics 

 

A continuació detallarem el nombre de préstecs de sales, cabines, 

portàtils i altres objectes que es presten a la biblioteca. 

 

 

 
 

 

 

 
 

 



 
12 

CONSULTA I PRÉSTEC DE DOCUMENTS 

 

La consulta del fons documental a sala de lectura està baixant en els 

darrers anys, mentre que puja la consulta de documents en línia. Els 

llibres continuen sent el format amb més consulta, seguit per les 

publicacions periòdiques, en total 12.901 documents de les sales de 

lectura i  2. 790 documents ubicats al dipòsits, dels quals  637 eren diaris. 

Quant a la reserva de fons antic, el nombre de documents consultats ha 

estat de 33.  

 

 

 
 

 

A aquestes dades  s’ha d’afegir la consulta de documents digitals que 

es comptabilitza globalment per tot el Servei de Biblioteques, tal i com 

s’explica a la  Memòria de 2016 del Servei Biblioteques. 

 

 

Un  servei molt emprat pels usuaris és el servei de préstec. L’any 2016   

s’han fet 52.838 préstecs de documents de la UAB i s’han servit  

1.611documents pel Préstec Universitari Consorciat (PUC).  

 

 

                                                                                                                                

http://ddd.uab.cat/pub/infanu/29/memoriaSBUAB_a2015.pdf
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INFORMACIÓ I COMUNICACIÓ 

 

ATENCIÓ PRESENCIAL ALS USUARIS 
 

Les biblioteques UAB recullen un cop l’any les consultes que fan els 

usuaris als taulells d’informació: l’anàlisi d’aquestes preguntes permet 

conèixer millor les necessitats dels usuaris i planificar accions de millora. 

Durant el 2016 s’han fet excepcionalment dues recollides: una a les dues 

primeres setmanes de març i una altra a les dues primeres setmanes de 

novembre. 

 

A la Biblioteca de Comunicació i Hemeroteca General es van recollir en 

total 598 consultes, de les quals les més nombroses van ser les 

relacionades amb el servei d’impressió i fotocòpies (16%), la localització 

de documents (14%), peticions d’informació bibliogràfica (11%) i dubtes 

sobre el préstec (10%). 
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PREGUNT@ 

Durant l’any s’han atès 86 consultes arribades a través del servei 

d’informació Pregunt@. També s’han respost 78 consultes rebudes per 

correu electrònic. 

 

Des de setembre els usuaris disposen d’un servei d’informació per 

WhatsApp; la biblioteca ha col·laborat en la posada en marxa d’aquest 

nou canal de comunicació. 

 

COMUNICACIÓ 

PÀGINA WEB 

La biblioteca publica amb regularitat notícies a la pàgina web del 

Servei de Biblioteques http://www.uab.cat/biblioteques/ per informar de 

cursos, exposicions i adquisicions destacades. 

 

VERSIÓ MÒBIL DE “EL QUIOSC” 

“El Quiosc”, el portal de premsa de la biblioteca, va estrenar a principis 

del 2016 la versió mòbil, pensada per facilitar la seva consulta des de 

qualsevol dispositiu. 

S’hi pot accedir des de la web mòbil del Servei de Biblioteques. 

 

http://www.uab.cat/biblioteques/
http://www.bib.uab.es/premsa/
http://www.bib.uab.es/premsa/


 
15 

BLOG I XARXES SOCIALS 

Al blog Comunicació s’han publicat 114 entrades amb notícies sobre els 

recursos i serveis de la biblioteca, les activitats de la Facultat de Ciències 

de la Comunicació i altres informacions d’interès. Ha tingut 15.188 

visitants, els quals han consultat 233.130 pàgines.  

 

 

La Biblioteca és present a les xarxes socials més populars, que utilitza 

com a canal de difusió i de comunicació directa amb els usuaris:  

- Twitter: 1.118 seguidors en acabar l’any 

- Facebook: 553 seguidors en acabar l’any 

- Instagram: al setembre es va crear el compte del Servei de 

Biblioteques a Instagram, al qual contribueix regularment la 

biblioteca 

 

 

 

BUTLLETÍ 

El butlletí Notícies de la Biblioteca de Comunicació i Hemeroteca s’envia 

per correu electrònic a professors, alumnes de grau i alumnes de tercer 

cicle de la Facultat de Ciències de la Comunicació, per informar-los de 

novetats bibliogràfiques, serveis i activitats. El 2016 s’han fet 21 trameses.  

 

VISITES GUIADES 

Al llarg del 2016, s’han organitzat i portat a terme 6 visites guiades per a 

grups de diferents procedències (estudiants de màster, estudiants en 

http://blogs.uab.cat/comunicacio/
https://twitter.com/bchguab
http://fb.com/bchgUAB
http://fb.com/bchgUAB
https://www.instagram.com/biblioteques_uab/
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pràctiques, visitants externs), amb un total de 39 assistents. Per primera 

vegada es va oferir als professors de la Facultat de Ciències de la 

Comunicació una visita guiada als dipòsits i la Secció de Reserva de la 

biblioteca, una experiència positiva que es preveu repetir al llarg de 

2017 i ampliar-la a professorat d’altres facultats. 

Com que en ocasions es demanen visites en anglès, s’ha elaborat un 

guió que pugui servir d’ajuda als bibliotecaris quan hagin de fer una 

visita en aquest idioma. 

 

EXPOSICIONS 

La biblioteca ha organitzat les següents exposicions bibliogràfiques a les 

vitrines de la planta baixa: 

 “Fons bibliogràfic Daniel Jones” (gener-febrer). Es va inaugurar l’1 de 

febrer amb un acte que va comptar amb la presència de familiars 

del doctor Jones i de professors de la Facultat de Ciències de la 

Comunicació 

 “Espionatge. El poder de la informació” (març-abril). 

 “The New Yorker. L’art de la portada” (abril-maig). 

 “Immigració i emigració en els mitjans” (juny-juliol). 

 “Neuromàrqueting” (setembre-octubre). 

 “Avui 40 anys” (octubre 2016-gener 2017). Aquesta exposició, a més, 

es complementava amb una part virtual. 

 

A petició del Servei de Biblioteques, la biblioteca va realitzar l’exposició 

virtual que commemorava el 10è aniversari del Dipòsit Digital de 

Documents de la UAB:  

 “DDD 2006-2016” 

 

La biblioteca ha cedit material a les següents exposicions: 

 Entre la lletra i la imatge, un itinerari del fons hemerogràfic Marca. 

Organitzada pel Màster d’Anàlisi i Gestió del Patrimoni Artístic 

conjuntament amb Cultura en ViuUAB. Del 4 de març al 15 de 

maig al Museu d’Art de Cerdanyola-Can Domènech. 

 Comixxx: El despertar d’una generació censurada (1973-1990). 

Organitzada pel Màster d’Anàlisi i Gestió del Patrimoni Artístic de 

la UAB i Cultura en ViuUAB. Del 25 de maig al 21 de juliol a la Sala 

d’Exposicions de la UAB. 

http://pagines.uab.cat/avui40anys/
http://pagines.uab.cat/ddd10anys/
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 Avui: Una mirada al món, 1976-2016. Organitzada per la Facultat 

de Ciències de la Comunicació UAB. Des del 27 d’octubre al 

passadís central de la Facultat.  

 

 

ALTRES ACCIONS 

També ha col·laborat en la redacció d’una monografia que recull 

l’experiència i les bones pràctiques del Servei de Biblioteques en la 

realització d’exposicions: 

Carbonell, Marina, coord; Monge, Montserrat; Solé, Joan Miquel; 

Gonzàlez, Mònica; Vicens, Josep. Exposicions a les biblioteques. 

Bellaterra: Servei de Biblioteques UAB, 2016  

 

VÍDEO 

La biblioteca ha participat en el guió i la realització del vídeo 

promocional del Servei de Biblioteques, “Biblioteques al teu servei”, que 

es va donar a conèixer a finals de 2016. El vídeo va ser elaborat pel 

Servei d’Audiovisuals de l’Institut de Ciències de l’Educació de la UAB. 

 

SUPORT A L’APRENENTATGE I A LA DOCÈNCIA 

FORMACIÓ D’USUARIS 

La biblioteca participa en la programació estable de cursos del Servei 

de Biblioteques que es fa al llarg de l’any. També organitza cursos a 

mida demanats per professors de tots els cicles formatius de la Facultat 

de Ciències de la Comunicació. El material emprat als cursos es publica 

habitualment al DDD, dins de l’apartat “Recursos docents”. 

Els usuaris han valorat molt positivament els cursos a les enquestes de 

satisfacció; la mitjana en la valoració global dels cursos és de 4,4 sobre 

5.    

Al llarg de 2016 s’han fet 47 cursos, amb 648 assistents. A continuació 

esmentem algunes de les accions formatives més destacades: 

 

 

http://ddd.uab.cat/record/166849
http://ddd.uab.cat/record/163043
http://ddd.uab.cat/collection/recdoc
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Jornades de benvinguda i sessions introductòries 

Com cada inici de curs, la biblioteca ha participat a les jornades de 

benvinguda als nous estudiants de grau de la Facultat de Ciències de la 

Comunicació. Per primera vegada també ha intervingut en les sessions 

d’acollida als alumnes de 4t curs. 

Els estudiants de 1r dels tres graus de la Facultat han assistit a les sessions 

Coneix la Biblioteca de Comunicació i Hemeroteca General, dins de 

l’assignatura Història de la Comunicació, organitzades juntament amb 

els professors coordinadors de l’assignatura. S’han fet un total de 19 

sessions, amb la presència de 415 dels 450 alumnes matriculats. 

 

 

Sessions de formació del Treball de Fi de Grau 

La biblioteca ofereix sessions formatives als estudiants de quart curs que 

estan preparant el Treball de Fi de Grau. Aquest any es van programar 

al febrer i al novembre, i en cada ocasió es va fer un torn de matí i un 

torn de tarda de les següents sessions: 

 Recursos documentals i com citar en el TFG 

 Els drets d’autor i el TFG 

 

Van ser un total de 8 sessions, amb 77 assistents. 

Les sessions es van fer en aules de la Facultat de Ciències de la 

Comunicació i van comptar amb el suport del Deganat. 

 

La documentació emprada es pot consultar a: 

http://ddd.uab.cat/record/146878 

http://ddd.uab.cat/record/146878
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A instàncies de la biblioteca s’ha ampliat la informació que conté la 

pàgina web de la Facultat sobre el Treball de Fi de Grau: s’ha afegit un 

model de document de cessió de drets d’explotació d’entrevistes i 

opinions redactat per la Biblioteca i validat pel Gabinet Jurídic. 

 

Sessió de formació del Pla de formació de Doctors 

Durant el curs 2015-2016 es va posar en marxa a la UAB el Pla de 

Formació de Doctors, adreçat a doctorands, en el qual ha participat 

activament el Servei de Biblioteques. 

Dins de les activitats previstes pel pla, la Biblioteca de Comunicació i 

Hemeroteca General va organitzar la sessió Cerca i gestió de la 

informació. Fonts d’informació en Periodisme, Comunicació Audiovisual i 

Publicitat. 

 

Infografies 

Durant l’any 2016 s’han elaborat dues infografies per facilitar la 

informació sobre el servei de préstec d’espais i equipaments: 

 BCHG. Préstec d’espais 

 BCHG. Préstec d’equipaments 

 

 

SUPORT A LA RECERCA 

VISIBILITAT DE LA PRODUCCIÓ CIENTÍFICA  

Treballar per a maximitzar la visualització de la producció científica del PDI i 

grups i centres de recerca de la Facultat és un dels pilars fonamentals del 

suport a la recerca que portem a terme des de la biblioteca.  

 

Visites i formació: 

A continuació es mostra una taula amb el número de sessions i d’assistents: 

http://ddd.uab.cat/record/170924
http://ddd.uab.cat/record/170923
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Dos dels cursos portats a terme per la biblioteca són el resultat d’una iniciativa 

impulsada pel Deganat, consistent en orientar els investigadors de la Facultat 

en la publicació de la seva producció al DDD: un adreçat específicament als 

directors dels grup de recerca i l’altre, a qualsevol investigador. 

Els grups/centres de recerca al DDD 

Les accions formatives i informatives portades a terme per la biblioteca en 

matèria de producció científica han donat ja bons resultats. A continuació 

podeu consultar els grups/centres de recerca que ja disposen d’un espai propi 

al DDD amb el total de documents publicats1   

 

Podeu consultar el llistat amb la totalitat dels grups/centres de recerca amb 

espai propi i la seva producció científica.  

 

Informació de suport elaborada:  

Recomanacions d’avís legal per a jornades i congressos organitzats per la UAB 

Aquestes recomanacions per a la protecció del dret de propietat intel·lectual 

                                                           
1 Dades: 15 març 2017 

https://ddd.uab.cat/collection/grurec
https://ddd.uab.cat/record/168380
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tenen per objectiu difondre i reutilitzar amb facilitat el material generat en el 

marc de les jornades, seminaris, simposis o congressos organitzats per la UAB. 

 

Altres dades en relació al lliurament de documents al DDD 

El personal docent/investigador pot dipositar directament les seves 

publicacions al DDD des de finals de l’any 2014 mitjançant l’autoarxiu. Ho pot 

fer per dues vies diferents: 

1) a través d’Ein@ (gestor del currículum vitae normalitzat) en el moment 

de referenciar la publicació o, 

2) a través dels formularis accessibles des del propi DDD 

 

En ambdós casos la publicació passa un procés de revisió per part del personal 

de la Biblioteca, tant de les dades referenciades com dels drets de 

comunicació pública de l’editor. Durant 2016 el PDI de la Facultat ha ingressat 

al DDD per la via d’autoarxiu un total de 115 documents. Addicionalment, la 

biblioteca hi ha introduït 78 articles escrits per PDI de la Facultat i publicats al 

diari Ara. 

ACREDITACIÓ I AVALUACIÓ DE LA RECERCA  
Un any més la biblioteca ha orientat els docents, investigadors i investigadors 

en formació en tot el que fa referència als criteris específics d’avaluació de la 

seva disciplina d’investigació per a presentar-se a les convocatòries de les 

entitats acreditadores AQU, CNEAI i ANECA. Podeu consultar la web Suport a 

l’Acreditació i Avaluació de la Recerca  

Com a novetat, la biblioteca ha col·laborat amb el Departament de 

Periodisme i Ciències de la Comunicació impartint el seminari Introducción a 

las revistas científicas de comunicación en el marc de la Jornada "Doctoral 

Summer School" (6-10 juny) amb l’assistència de 14 estudiants. 

 

MENDELEY INSTITUTIONAL EDITION (MIE)  
S’han portat a terme 9 cursos amb un total de 68 assistents. 

 

http://www.uab.cat/biblioteques/acreditacio
http://www.uab.cat/biblioteques/acreditacio
http://ddd.uab.cat/record/157747
http://ddd.uab.cat/record/157747
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ASSESSORAMENT PERSONALITZAT 

La biblioteca ofereix sessions d’assessorament personalitzades adreçades al 

PDI i als estudiants dels diferents cicles formatius de la Facultat que ho sol·liciten 

sobre els següents temes: Acreditació i avaluació de la recerca, Fonts 

d’informació, Mendeley, Producció científica, Propietat Intel·lectual i Accés 

obert. S’han fet 26 assessoraments amb 31 assistents. 

 

GESTIÓ DE LES DADES DE RECERCA 

Cada vegada més les principals fonts de finançament de la recerca i el marc 

legal vigent demanen que els resultats de la recerca estiguin disponibles en 

accés obert. L’assessorament i l’elaboració del material de suport pel que fa a 

les publicacions va començar al 2012. Enguany els esforços s’han centrat en 

un tema nou: la gestió de les dades de recerca oferint assessorament i 

elaborant la taula comparativa Repositoris multidisciplinars per a dades en 

accés obert que entre maig i desembre de 2016 va tenir 785 consultes. 

 

ALTRES ACCIONS  

La biblioteca va donar suport a la Facultat en l’apartat “Investiga” de la nova 

web que es va publicar durant 2016. 

  

http://ddd.uab.cat/record/150829
http://ddd.uab.cat/record/150829
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