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La meva perspectiva

Professora agregada de sociologia, QUIT-IET, formació  interdisciplinària amb ciència cognitiva i 
cinema, recerca amb un fort component metodològic, sociologia visual, etnografia cognitiva, 
cognició distribuïda, corpòrea i extesa, sociologia de les pràctiques artístiques, gènere, anàlisi 
per xarxes socials, metodologies mixtes.  

I. Un alumnat amb bona inserció professional però poc vocacional.
Nivell de competències metodològiques molt desigual entre graus .
TFG’s amb resultats molt heterogenis.

II. Precarietat de la carrera acadèmica, majoria de PDI de plantilla variable.
Preocupació pel publish or perish, però també per la difusió de les publicacions, per l’open
access, pel compromís amb la societat i l’impacte de la recerca.
Necessitat de demanar contínuament finançament públic- I+D, ERC, etc
Molt poc finançament privat (sí fundacions i partits).
Consolidació de grans estructures (instituts) en detriment dels grups de recerca més petits.

Recerca amb un alt grau d’interdisciplinarietat (dobles graus), intervenció social (Aps), 
pràctiques a 8 sectors professionals diferents. 
Dificultat en definir perfils de professionalització



0. Dos estudis de cas: 
UCSD i Stockholm Universitetet

1. Espais
2. Formació
3. Innovació docent
4. Avaluació
5. Col·leccions especials

I. Propostes d’accessibilitat
II. Propostes de recerca i docència
III. Propostes per la facultat de CCPP i de Sociologia
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Els punts forts de la Giesel Library, UCSD
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Els punts forts de la Giesel Library, UCSD
- Cuidar molt l’espai físic i el wifi

- Continuïtat amb el campus (cafè, impressions, scanner)

- Abundància de serveis “antistress” per tota la comunitat, no només els estudiants 

(newsletter, material fitness)

- Incorpora la programació als cursos

- Amplia l’oferta de programari i de material electrònic- auxiliar

- Separa la bibliografia de curs de la resta (course reserves)

- Fa molt accessibles els fons especials

- Facilita l’accés al préstec interuniversitari

- Cuidar el col·lectiu de màster i doctorat (espais, recursos específics)

- Hi ha un comitè de la biblioteca amb estudiants

- Sample NSF Data Management Plans- totalment en obert

- Scholarly Communications Librarian (SCWorking Group)

- Concursos: Art & Sience amb el museu nacional d’art

- Expos, col·leccions destacades
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Library Strategic Plan 2022-2027

 El primer any de cada etapa segons el 

grau de temporalitat (estudiants, 

investgadors, professorat) és crucial.

 Que l‘alumnat es faci seva la biblioteca.

 Cal una alineació entre les expectatives 

dels usuaris, les formes d‘accés als 

documents i el coneixement expert de les 

professionals de la biblioteca. 

Objectius d’innovació i recerca
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Els punts forts de Stockholm Universitet
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• El disseny minimalista però dinàmic de la web

• Concurs de fotografia participativa- Quin és el millor i el pitjor entorn per estudiar de 

la biblioteca?

• Destaquen l’horari del préstec interbibliotecari i els llibres electrònics.

• Cercador simplificat llibres-articles i integració de Google Scholar

• Notícies i calendari funcionals i en primer pla

• Informació per etapes/necessitats (i no tant col·lectius)- el curs d’accés a la info està 

pràcticament a la web.

• Drop-in Tutorial Tuesdays

• Cobreixen els costos de publicar open access

• Pàgina personal funcional

• Col·leccions personals molt àmplia i diversa

Els punts forts de Stockholm Universitetet



1. Els espais

Com han de ser aquests espais? 
Com han d’estar equipats aquests espais? 
Com s’haurien de gestionar aquests espais?

Comoditat
Accessibilitat
Generar continuïtats fora-dins, d’usos: cinefòrum, 

cafeteria, programació, antistress
L’estètica, la temperatura i la qualitat són importants
Cuidar l’espai segons col·lectius i usos:
I. Els alumnes de màster i doctorat
II. El professorat
III. Els estudiants que no estudien
Les expos i la selecció de documents
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2. Formació
 Les habilitats són transversals, i les competències, digitals.
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2. Formació

 Les habilitats són transversals, i les competències, digitals.
I si es recuperen les impressores? I la relació amb informàtica?
Fomentar els cursos amb continguts vinculats a la docència
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2. Formació

No tant més cursos, com més difusió. 

 La periodicitat i la consistència per tenir assistència.

Aposta pels vídeos i les xarxes

Menys clicks (no més de 2) per arribar a la informació: 
calendaris en primer pla, separació per necessitats

I. Exemples TFG, criteris avaluació, espai COMTEC

II. Delimitar necessitats segons col·lectius (Estudia i investiga)?
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3. Innovació docent 

 Suport a activitats: que la biblioteca sigui part 
de l’assignatura, que l’assignatura sigui part 
de la biblioteca

 LA BIBLIOGRAFIA DE CURS és fonamental: 
destacar-la i separar-la de la resta. 

 Catàleg d’experiencies- SI!
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La sessió de metodologia de 1r de sociologia
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La sessió de metodologia de 1r de sociologia

Subtítol
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 Consolidar-la i ampliar-la per consolidar la competència de cercar 

informació rellevant per les disciplines de les ciències socials- L’assignatura 

pendent.

 Fer un catàleg d’experiències de col·laboració docent i publicar-ho a la web.

 Les col·laboracions presencials es podrien convertir en online i en obert.

 Wikipedia de dones sociòlogues- assignatura de Pensament Sociològic de 

1r. (coordinat per la degana Olga Serradell). 

La sessió de metodologia de 1r de 
sociologia

Objectius 
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El butlletí de Sant Jordi i l’exposició de la biblioteca



4.  Avaluació

 En la creació de Recursos d’Educatius en Obert?  

Cursos online per tapar forats- habilitats instrumentals- TFG

 Què passa amb l’Open Access?

 Fomentar iniciatives amb prestigi i que “comptin” sigui com a  publicació, 
com a reconeixement de crèdits, com a difusiónals mitjans...en PREMIS i 
CONCURSOS (fotografia, literatura, programació, estudis sobre la 
biblioteca...)

 La informació clau no arriba- exemple Library Acces i Are
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5. Col·leccions especials  

Propostes per treballar aquest tipus de fons amb TFGs o 
TFMs? Efectivament, però abans cal “vendre-ho”

Donar més valor a les col·leccions més enllà de les 
donacions de fons, creació de categories.
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Propostes d‘accessibilitat

- Cuidar molt l’espai físic i el wifi

- Continuïtat amb el campus (cafè, impressions, scanner)

- Abundància de serveis “antistress” per tota la comunitat, no només els estudiants 

(newsletter, material fitness)

- Destacar i estendre l’oferta de programari i de material electrònic- auxiliar

- Tenir més connexió amb recursos informàtics, programació, programes...

- Simplificar la web

- Concursos: foto participativa. 

- Selecció: Expos, col·leccions destacades
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Propostes de recerca i docència
- Separar la bibliografia de curs de la resta i valorar la fluïdesa de les adquisicions.

- Facilitar l’accés al préstec interuniversitari

- Fer més accessibles els fons especials

- Que la biblioteca tingui un enllaç al campus virtual. 

- Fomentar la simbiosi assignatura-biblioteca (treballs sobre la biblioteca, cursos de la 

biblioteca)

- Cuidar el col·lectiu de master i doctorat (espais, recursos)

- Un gran buit: suport al finançament de recerca:  Exemples de projectes I+D ERC...

- Fomentar l’open access (amb recursos)

- Fer d’intermediaris em la difusió de la recerca

- Qui publica llibres a la facultat?

- Crear un comitè de la biblioteca amb estudiants i un altre de professorat
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Iniciatives concretes a la facultat de CCPP i de 
sociologia

- Ampliar el taller de metodologia de primer per consolidar competències bàsiques de 

gestió de la informació. Proposar que no només sigui a sociologia.

- Incloure el curs online de la biblioteca sobre gestió de referències a la pàgina de TFG 

pel curs 2023-2024.

- Organitzar conjuntament el butlletí de Sant Jordi de la Facultat i l’exposició de la 

biblioteca de recomanacions de llibres.

- Fer visibles les publicacions del PDI de la facultat (llibres) i organitzar actes de 

presentació conjuntament amb la facultat al voltant de Sant Jordi. 

- Ampliar la iniciativa de la wikipèdia a d’altres assignatures de la facultat, i organitzar una 

exposició. 

- Fer un catàleg d’experiències de col·laboració docent i publicar-ho al butlletí

- Fer una revisió de la bibliografia de guies docents en clau de gènere amb la 

col·laboració de la biblioteca.

- Organitzar una trobada entre biblioteca i juntaris+delegats/delegades



Moltes gràcies!

Dafne Muntanyola Saura
Vicedegana de Comunicació, Professionalització i TFG

Facultat de CCPP i de Sociologia
dafne.muntanyola@uab.cat


