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1. El Pla de Comunicació i Màrqueting del Servei de Biblioteca i Documentació
El Pla de Comunicació i Màrqueting (PCM) de l’SBD és l’eina que ens permet valorar si
els productes i serveis oferts a la nostra comunitat universitària tenen la màxima qualitat.
És una actitud de compromís vers els nostres usuaris i implica una activitat de gestió
contínua.
Els principals objectius són:
•

Millorar les necessitats i expectatives dels usuaris.

•

Garantir i augmentar l’ús dels recursos i serveis de les Biblioteques de la
UdL.

•

Apropar els serveis als usuaris.

•

Augmentar la visibilitat de les Biblioteques de la UdL i establir la
Biblioteca com a marca de qualitat.

El Pla d’Actuacions 2009-2015 ja contemplava dins de l’objectiu estratègic de promoure i
difondre la millora i la qualitat dels serveis, l’objectiu operatiu 7.D Desenvolupar el Pla de
Comunicació i Màrqueting de les biblioteques de l’SBD.
Com a conseqüència d’aquest objectiu operatiu, al llarg dels cursos es van anar redactat
els següents documents:
•
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Documentació. Curs 2014-15
El document que ara presentem és una nova proposta metodològica de planificació
d’activitats i estratègies de difusió de recursos i serveis, amb l’objectiu principal
d’aconseguir una major qualitat en els serveis i un aprofitament més eficaç i rentable dels
recursos informatius per part de l’usuari.
El nou PCM 2016 s’emmarca dins del Pla d’Actuacions de l’SBD 2016-2020, àmbit 4:

COMUNITAT UNIVERSITÀRIA I POLÍTIQUES
TRANSVERSALS

COMUNITAT UNIVERSITÀRIA I POLÍTIQUES TRANSVERSALS, objectiu 4.2:

Augmentar les activitats de formació de l'equip de l'SBD

4.1

Impulsar la formació
contínua i la qualificació
professional del personal
del SBD

Potenciar la participació de l’equip del SBD en els grups de treball de l'Àrea
de Biblioteques, Informació i Documentació del Consorci de Serveis
Universitaris de Catalunya (CSUC) i de la Red de Bibliotecas Universitarias
Españolas (REBIUN, comissió sectorial de la Conferencia de Rectores de las
Universidades Española (CRUE))
Potenciar la participació de l’equip del SBD en grups de treball internacionals

4.2

Potenciar la comunicació
amb els usuaris

Potenciar la presencia a les xarxes socials, de manera coordinada amb les
accions institucionals dutes a terme per la UdL
Redactar un nou pla de màrqueting del SBD de la UdL, alineat amb el pla de
promoció de la UdL
Potenciar la realització d'activitats als espais de les biblioteques

La comunicació i la difusió dels serveis i recursos de l'SBD gira a l'entorn d'unes activitats
o campanyes, prèviament dissenyades segons allò que es vol comunicar i el seus
destinataris
. Aquestes activitats responen a una previsió anual, amb calendari d'execució i
responsables, prioritzant les accions d'acord als objectius operacionals del Pla
d'Actuacions 2016-2020 de l'SBD. L'objectiu principal d'aquestes activitats és el de
proporcionar una major visibilitat a les col·leccions, als recursos adquirits i als diferents
serveis que s'ofereixen per donar-los a conèixer als diferents col·lectius d'usuaris.
En aquest PCM s’han incorporat les accions de màrqueting dels mesos de setembre,
octubre, novembre i desembre de l’any 2015, ja que aquest període no es recollia al PCM
del curs 2014-15.
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Basant-nos en el Pla d'Actuacions 2016-2020, les activitats o campanyes giren a l'entorn
de cinc àmbits alineats amb el Pla estratègic de la UdL 2013-2016:
1. Docència, aprenentatge i ocupabilitat
2. Recerca i transferència de coneixement
3. Relació amb el territori i internacionalització
4. Comunitat universitària i polítiques transversals
5. Organització, recursos i serveis

Àmbit:

1. DOCÈNCIA, APRENENTATGE I OCUPABILITAT

Objectiu

1.2. Donar suport al PDI proporcionant recursos i serveis

estratègic:
Accions:

Realitzar guies de recursos web rellevants i accés als
recursos electrònics més significatius organitzats per matèria

Indicadors:
Campanya

Nombre de guies de recursos realitzades
de DIFUSIÓ DE LES BIBLIOGUIES

màrqueting:
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Àmbit:

1. DOCÈNCIA, APRENENTATGE I OCUPABILITAT

Objectiu

1.3. Dissenyar accions de formació centrades en les

estratègic:

necessitats dels usuaris

Accions:

Fomentar l’assignatura sobre competències informacionals
dins els graus

Indicadors:
Campanya

Nombre d’accions de difusió
de DIFUSIÓ DELS CURSOS DE MATÈRIA TRANSVERSAL

màrqueting:

Àmbit:

2. RECERCA I TRANSFERÈNCIA DE CONEIXEMENT

Objectiu

2.1 Donar suport al PDI, als grups de recerca i a la xarxa

estratègic:

de recerca de la UdL

Accions:

Donar suport al PDI per tal d’augmentar el nombre de
publicacions del PDI incloses al Repositori Obert de la UdL

Indicadors:

Nombre de publicacions del PDI incloses anualment al
Repositori Obert de la UdL

Campanya

de DIFUSIÓ DEL REPOSITORI OBERT UDL

màrqueting:
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Àmbit:

2. RECERCA I TRANSFERÈNCIA DE CONEIXEMENT

Objectiu

2.4 Realitzar i potenciar guies i recomanacions per a

estratègic:

publicar en accés obert i informar sobre la propietat
intel·lectual

Accions:

Realitzar guies i difondre recomanacions per a complir els
mandats de la Llei de la ciència i l’Horitzó 2020
Donar suport al PDI en la publicació en accés obert, propietat
intel·lectual i llicències Creative Commons (CC)

Indicadors:

Nombre de guies i recomanacions per a complir els mandats
de la Llei de la ciències i l’Horitzó 2020
Nombre d’accions i consultes sobre l’accés obert i la propietat
intel·lectual rebudes i resoltes

Campanya

de DIFUSIÓ D’ACCIONS PER POTENCIAR L’ACCÉS OBERT

màrqueting:

Àmbit:

4.

COMUNITAT

UNIVERSITÀRIA

I

POLÍTIQUES

TRANSVERSALS
Objectiu

4.2 Potenciar la comunicació amb els usuaris

estratègic:
Accions:

Potenciar la presència a les xarxes socials, de manera
coordinada amb les accions institucionals dutes a terme per la
UdL

Indicadors:
Campanya

Nombre de xarxes socials en les quals participa l’SBD
de DIFUSIÓ DEL FACEBOOK

màrqueting:
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Àmbit:
Objectiu

5. ORGANITZACIÓ, RECURSOS I SERVEIS
5.4 Analitzar la qualitat dels recursos i serveis

estratègic:
Accions:

Revisar i actualitzar la carta de serveis
Redactar i analitzar les conclusions de l’enquesta de
satisfacció dels usuaris 2014

Indicadors:
Campanyes

Fet / No fet
de DIFUSIÓ DE LA CARTA DE SERVEIS

màrqueting:
PROPOSTES DE MILLORA LLIGADES A L’ENQUESTA DE
SATISFACCIÓ ALS USUARIS

Àmbit:
Objectiu

5. ORGANITZACIÓ, RECURSOS I SERVEIS
5.6 Agregar nous aplicatius i programaris

estratègic:
Accions:

Realitzar una versió adaptada de la pàgina web als dispositius
mòbils

Indicadors:
Campanya

Fet / No fet
de DIFUSIÓ DE LA WEB MÒBIL

màrqueting:
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Àmbit:

5. ORGANITZACIÓ, RECURSOS I SERVEIS

Objectiu

5.7 Millorar espais, equipaments i tecnologia per a fer

estratègic:

treballs, estudiar conjuntament i compartir idees

Accions:

Potenciar l’ús dels espais actuals

Indicadors:

Nombre de préstecs reserves i/o préstecs de les sales de
treball col·laboratiu

Campanya

de DIFUSIÓ DELS NOUS ESPAIS

màrqueting:

Àmbit:
Objectiu

5. ORGANITZACIÓ, RECURSOS I SERVEIS
5.8 Potenciar l’ús dels equipaments tecnològics

estratègic:
Accions:

Adquirir nous equipaments informàtics (ordinadors portàtils,
tablets, etc.)
Facilitar el seu ús

Indicadors:
Campanya

Nombre d’equipaments tecnològics nous
de DIFUSIÓ DELS NOUS EQUIPAMENTS

màrqueting:
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Àmbit:

5. ORGANITZACIÓ, RECURSOS I SERVEIS

Objectiu

5.9 Incorporar i prioritzar els continguts digitals com a

estratègic:

part principal de les col·leccions

Accions:

Incrementar el nombre i l’ús de llibres i revistes digitals
(Biblioteca Digital)

Indicadors:
Campanya
màrqueting:

Nombre de la bibliografia recomanada en format digital
de DIFUSIÓ DE LLIBRES-e, REVISTES –e I BASES DE
DADES DE PAGAMENT

2. Avaluació de les activitats de difusió
L'avaluació de les activitats de difusió ens servirà per demostrar el grau de rendibilitat i
efectivitat d'aquest Pla, així com per comprovar que es compleixen els objectius marcats..
Per tant, l'avaluació de les activitats realitzades es fonamental per tal de comprovar-ne
l'adequació als objectius proposats.
Per tal de mesurar el grau de compliment de les actuacions i dels objectius es presenten
un conjunt d’indicadors, les seves unitats i els valors mínims que es pretenen assolir en
aquest any.
Cadascun dels indicadors es troben especificats a la fitxa descriptiva de cada activitat.
La valoració dels indicadors es poden mesurar a través de:
•

Estadístiques d'ús i indicadors de rendiment

•

Programari / mòdul d'estadístiques

•

Enquestes de satisfacció

•

Percepció del personal de biblioteca

•

Entrevistes
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•

Bústies de suggeriments

El coordinador del Pla de Màrqueting serà l'encarregat de l'anàlisi d'aquestes variables i
traurà les conclusions sobre:
•

L'ús que s'ha fet del recurs o servei promocionat

•

La satisfacció de l'usuari

•

La rendibilitat i eficiència de les actuacions i/o campanyes

•

La necessitat d'aplicar mesures correctores
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3. Fitxes d'avaluació any 2016
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FITXA DE SEGUIMENT DE L'ACTIVITAT 2016

Coordinador: Romina Sancho

Àmbit:

1. DOCÈNCIA, APRENENTATGE I OCUPABILITAT

Objectiu estratègic

1.2. Donar suport al PDI proporcionant recursos i serveis

Accions:

Realitzar guies de recursos web rellevants i accés als recursos
electrònics més significatius organitzats per matèria

Activitat / Campanya 1.2.1 DIFUSIÓ DE LES BIBLIOGUIES
Recorregut de l'activitat
Descripció

Les BiblioGuies són una selecció de recursos d'informació vinculats amb
l'aprenentatge, la docència i la recerca. Contenen recursos web
rellevants i l'accés als recursos electrònics més significatius per a cada
àmbit de coneixement.

Responsable

Àrea de Serveis als Usuaris
Caps de les biblioteques

Destinataris

Estudiantat de grau
Estudiantat de postgrau
Personal docent i investigador

Temporització

Cada vegada que es publiqui una nova BiblioGuia

Canals de difusió

Fulls informatius
Llistes de correu-e
Campus virtual
Rètols
Sessions de formació d'usuaris
Web de l'SBD
Web de cada biblioteca
Memòria anual de l'SBD
Xarxes socials: facebook i blogs.

Accions realitzades

-

Setembre 2015 Notícia al campus virtual de la UdL, al blog i a
facebook de l’SBD: BiblioGuia de suport a l’aprenentatge Acabes
d’arribar a la UdL?

-

Octubre 2015 Correu-e a la llista de distribució UdL-info, al blog
del CSUC, al blog i al facebook de l’SBD: BiblioGuia de
l’exposició en homenatge a Manuel de Pedrolo El llegir no fa
perdre l’escriure.
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Accions pendents
2017

-

Octubre 2015 Correu-e a la llista de distribució UdL-info, notícia
al blog de l’SBD i al campus virtual de la UdL: BiblioGuia: Accés
obert a la producció científica.

-

Novembre 2015 Correu-e a la llista de distribució UdL-info
sobre el concurs de fotografia BiblioInstants, amb les bases,
premis i requisits per participar recollides a la BiblioGuia: Concurs
BiblioInstants.

-

Novembre 2015 Difusió al facebook del llibres electrònics que
consten a la bibliografia recomanada dels diferents graus de la
Facultat de Medicina. Enllaç a les biblioguies de CS.

-

Desembre 2015 Correu-e a la llista de distribució UdL-info,
notícia al blog i al facebook de l’SBD: BiblioGuia El Caganer:
antropologia i tradició.

-

Febrer 2016 Notícia al facebook de l’SBD sobre les Biblioguies
temàtiques que ha elaborat la Biblioteca de Ciències de la Salut.

-

Març 2016 Notícia al facebook de l’SBD: Vídeo divulgatiu de
la FECYT en clau d’humor sobre l’accés obert. Enllaç a
l’apartat de la BiblioGuia sobre els beneficis de publicar en accés
obert.

-

Maig 2016 Correu-e a la llista de distribució Tots-sbd: BiblioGuia
Condicions d’accés als llibres-e.

-

Maig 2016 Difusió al facebook dels llibres-e més imprescindibles
per a la titulació de fisioteràpia, infermeria, medicina, ciències
biomèdiques i nutrició humana i dietètica. Enllaç a les biblioguies de
CS.

-

Juny 2016 Correu-e a la llista de distribució UdL-info, notícia al
campus virtual i a l’espai de Doctorat: BiblioGuia Journal Citation
Reports.

-

Setembre 2016 Notícia al campus virtual sobre la biblioguia:
Acabes d’arribar a la UdL?

-

Octubre 2016 Correu- e a la llista de distribució UdL-info i Doctorat
de la biblioguia “Setmana de l’Accés Obert”.

-----------------------------
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Indicadors
d’avaluació
Nombre de guies realitzades des de setembre del 2015 al desembre
2016: 16 noves biblioguies
Consultes a les biblioguies: 42.178 consultes
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FITXA DE SEGUIMENT DE L'ACTIVITAT 2016

Coordinador: Rodolf González

Àmbit:

1. DOCÈNCIA, APRENENTATGE I OCUPABILITAT

Objectiu estratègic:

1.3. Dissenyar accions de formació centrades en les necessitats
dels usuaris

Accions:

Fomentar l’assignatura sobre competències informacionals dins els
graus

Activitat / Campanya 1.3.1 DIFUSIÓ DELS CURSOS DE MATÈRIA TRANSVERSAL
Recorregut de l'activitat
Descripció

Difondre els cursos que l’SBD imparteix amb reconeixement de crèdits
ECTS, per tal de desenvolupar les competències informacionals.

Responsable

Àrea de Serveis als Usuaris
Caps de les biblioteques

Destinataris

Estudiantat de grau
Estudiantat de postgrau

Temporització

Dos mesos abans de la realització del curs

Canals de difusió

Fulls informatius
Llistes de correu-e
Campus virtual
Rètols
Taulells de préstec
Sessions de formació d'usuaris
Web de l'SBD
Web de cada biblioteca
Xarxes socials: facebook i blogs.

Accions realitzades

-

-

Accions pendents

Desembre 2015 Correu-e a la llista de distribució UdL-info,
notícia al campus virtual de la UdL, al blog i al facebook de l’SBD i
a la web dels alumnes informant del curs Competències
informacionals – 2 crèdits ECTS que organitza l’SBD.
Confecció d’un cartell.
Gener 2016 2a difusió al campus virtual i a facebook de l’SBD.
Es deixa a la web de l’SBD com a notícia fixa.

----------------------------------16

2017

Indicadors
d’avaluació
Nombre d’accions de difusió: 8
Nombre d’assistents a les sessions de formació: 20
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FITXA DE SEGUIMENT DE L'ACTIVITAT 2016

Coordinador: Romina Sancho

Àmbit:

2. RECERCA I TRANSFERÈNCIA DE CONEIXEMENT

Objectiu estratègic:

2.1 Donar suport al PDI, als grups de recerca i a la xarxa de recerca
de la UdL

Accions:

Donar suport al PDI per tal d’augmentar el nombre de publicacions
del PDI incloses al Repositori Obert de la UdL

Activitat / Campanya 2.1.1 DIFUSIÓ DEL REPOSITORI OBERT UDL
Recorregut de l'activitat
Descripció

Donar a conèixer el Repositori Obert UdL per tal d’augmentar el nombre
de publicacions del PDI incloses al Repositori Obert de la UdL i
augmentar la seva visibilitat.

Responsable

Àrea de Serveis als Usuaris
Caps de les biblioteques

Destinataris

Personal docent i investigador

Temporització

Permanentment

Canals de difusió

Fulls informatius
Rètols
Llistes de correu-e
Campus virtual
Entrevistes amb professors
Sessions de formació d'usuaris
Web de l'SBD
Web de cada biblioteca
Xarxes socials: facebook i blogs.

Accions realitzades
-

Novembre 2015 Tramesa d’un fullet informatiu (mailchimp) a la
llista de distribució UdL-info: Descobreix els beneficis de
publicar al Repositori Institucional de la UdL.

-

Novembre 2015 Tramesa d’un fullet informatiu (mailchimp) a la
llista de distribució UdL-info: Feu més visible la vostra
producció científica.
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Accions pendents
2017

-

Desembre 2015 Tramesa d’un fullet informatiu (mailchimp) a la
llista de distribució UdL-info: Com complir els mandats d’accés
obert.

-

Febrer 2016 Correu-e a la llista de distribució UdL-info
informant de la digitalització de 112 monografies i més de
2.530 números de publicacions de premsa lleidatana
accessible des del Repositori Obert UdL.

-

Març 2016 Notícia al campus virtual de la UdL, al blog i a
l’apartat de notícies del Repositori Obert UdL: L’identificador
ORCID i els beneficis de que els investigadors disposin d’aquest
identificador.

-

Març 2016 Notícia al facebook de l’SBD: Vídeo divulgatiu de
la FECYT en clau d’humor sobre l’accés obert. Enllaç al
Repositori Obert UdL.

-

Maig 2016 Tramesa d’un fullet informatiu (mailchimp) a la llista
de distribució UdL-info: Com incrementar la visibilitat de la teva
producció científica.

-

Difusió de la biblioguia ORCID
Difusió de la biblioguia Dades de recerca
Difusió de la biblioguia Convocatòries de recerca

Indicadors
d’avaluació
Nombre d’ORCIDS creats: 280 nous ORCIDS que sumats als anteriors
són 730 ORCID’s.
Nombre de publicacions del PDI incloses anualment al Repositori
Obert de la UdL: al 2016 s’incrementa en 1.614 publicacions del PDI
respecte al 2015
Nombre de descàrregues al Repositori Obert de la UdL: 1.876.217
Nombre de visites al Repositori Obert de la UdL: 114.840
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FITXA DE SEGUIMENT DE L'ACTIVITAT 2016

Coordinador: Mònica Gràcia

Àmbit:

2. RECERCA I TRANSFERÈNCIA DE CONEIXEMENT

Objectiu estratègic:

2.4 Realitzar i potenciar guies i recomanacions per a publicar en
accés obert i informar sobre la propietat intel·lectual

Accions:

Realitzar guies i difondre recomanacions per a complir els mandats
de la Llei de la ciència i l’Horitzó 2020
Donar suport al PDI en la publicació en accés obert, propietat
intel·lectual i llicències Creative Commons (CC)

Activitat / Campanya 2.4.1 DIFUSIO D’ACCIONS PER POTENCIAR L’ACCÉS OBERT
Recorregut de l'activitat
Descripció

Difondre diferents accions que la biblioteca duu a terme per tal de
potenciar la publicació en accés obert.

Responsable

Àrea de Serveis als Usuaris
Caps de les biblioteques

Destinataris

Personal docent i investigador

Temporització

Permanentment

Canals de difusió

Fulls informatius
Llistes de correu-e
Campus virtual
Rètols
Entrevistes amb professors
Sessions de formació d'usuaris
Web de l'SBD
Web de cada biblioteca
Xarxes socials: facebook i blogs.

Accions realitzades

-

Setembre 2015 Correu-e a la llista de distribució UdL-info,
Notícia a la web i al facebook: Taller d’autors per a la
publicació d’articles i llibres científics a càrrec de la ponent
Nathalie Jacobs (Springer)

-

Octubre 2015 Correu-e a la llista de distribució UdL-info en
20

motiu de la Setmana Internacional de l’Accés Obert.
Publicació de la BiblioGuia: Accés obert a la producció
científica.

Accions pendents
2017

-

Novembre 2015 Tramesa d’un fullet informatiu (mailchimp)
a la llista de distribució UdL-info: Conserva els teus drets
d’autor davant les editorials.

-

Novembre 2015 Tramesa d’un fullet informatiu (mailchimp)
a la llista de distribució UdL-info: Versions dels articles
científics i accés obert.

-

Desembre 2015 Tramesa d’un fullet informatiu (mailchimp)
a la llista de distribució UdL-info: Com complir els mandats
d’accés obert.

-

Febrer 2016 Correu-e a tots els membres del Departament
de Química i a la llista del grup de recerca; notícia al blog i a
l’apartat de Notícies del Repositori Obert UdL: La UdL
disposa d’un cupó per publicar en obert a una de les
revistes de la Royal Society of Chemistry (RSC).

-

Març 2016 Notícia al facebook de l’SBD: Vídeo divulgatiu
de la FECYT en clau d’humor sobre l’accés obert. Enllaç a
l’apartat de la BiblioGuia sobre els beneficis de publicar en
accés obert.

-

Maig 2016 Tramesa d’un fullet informatiu (mailchimp) a la
llista de distribució UdL-info: Com incrementar la visibilitat
de la teva producció científica.

-

Juny 2016 Notícia al campus virtual de la UdL i correu-e a la
llista de distribució de Doctorat: 3a edició de l’Observatori
de revistes d’accés obert amb impacte.

-

Octubre 2016 Correu-e a la llista tots-sbd i correu enviat des
de Secretaria Vicerectorat de Recerca sobre la sessió
informativa sobre publicació en accés obert al personal
docent i investigador..

-

Octubre 2016 Notícia al bloc i correu-e a UdL-info sobre la
Setmana de l’Accés obert.

-

Octubre 2016 Notícia al campus virtual de Doctorat sobre la
Biblioguia “Setmana de l’accés obert”.

-

Fer un fullet informatiu sobre el OpenCourseWare i difondre’l
al professorat.
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Indicadors
d’avaluació
Nombre de visites al Repositori OpenCourseWare (OCW): 115.147
Nombre de descàrregues al Repositori OpenCourseWare (OCW):
92.000
Nombre d’assignatures al OCW: 23
Nombre de visites a la BiblioGuia Accés obert a la producció
científica: 1556 consultes
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FITXA DE SEGUIMENT DE L'ACTIVITAT 2016

Coordinador: Mònica Gràcia

Àmbit:

4. COMUNITAT UNIVERSITÀRIA I POLÍTIQUES TRANSVERSALS

Objectiu estratègic:

4.2 Potenciar la comunicació amb els usuaris

Accions:

Potenciar la presència a les xarxes socials, de manera coordinada
amb les accions institucionals dutes a terme per la UdL

Activitat / Campanya 4.2.1 DIFUSIÓ DEL FACEBOOK DE L’SBD
Recorregut de l'activitat
Descripció

Potenciar la comunicació a través d’aquest canal per tal de fidelitzar els
usuaris existents i fer accions per captar nous seguidors.

Responsable

Àrea d’Adquisicions
Caps de les biblioteques

Destinataris

Estudiantat de grau
Estudiantat de postgrau
Personal docent i investigador
PAS

Temporització

Permanentment

Canals de difusió

Fulls informatius
Rètols
Llistes de correu-e
Campus virtual
Sessions de formació d'usuaris
Web de l'SBD
Web de cada biblioteca
.

Accions realitzades

-

Creació d’un esdeveniment: Consurs de fotografia
BiblioInstants, instantànies de les biblioteques de la UdL.
S’informa de tot el procés a través del facebook de l’SBD. Es
redacten 13 posts relacionats amb el concurs.

-

Gener 2016: S’afegeix l’adreça de facebook a tots els
missatges enviats des del campus virtual.

-

Setembre 2016: S’afegeix l’adreça de facebook a la signatura
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del correu utc@sbd.udl.cat
-

Accions pendents
2017

Setembre 2016: Notícia al campus virtual donant a conèixer el
facebook de la biblioteca i animant a que es facin seguidors.

----------------------

Indicadors
d’avaluació
Nombre de xarxes socials en les quals participa l’SBD: 4 (Flickr,
Facebook, Youtube i Blogs)
Nombre de posts publicats al facebook: 184
Nombre de seguidors al facebook: 1.307 (s’incrementa en 195
seguidors)
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FITXA DE SEGUIMENT DE L'ACTIVITAT 2016

Coordinador: Rodolf González

Àmbit:

5. ORGANITZACIÓ, RECURSOS I SERVEIS

Objectiu estratègic:

5.4 Analitzar la qualitat dels recursos i serveis

Accions:

Revisar i actualitzar la Carta de serveis

Activitat / Campanya 5.4.1 DIFUSIÓ DE LA CARTA DE SERVEIS
Recorregut de l'activitat
Descripció

Difondre la nova carta de serveis que inclou els drets i deures dels usuaris,
els serveis que oferim, els compromisos, etc.

Responsable

Àrea de Serveis als Usuaris
Caps de les biblioteques

Destinataris

Estudiantat de grau
Estudiantat de postgrau
Personal docent i investigador
PAS

Temporització

Cada semestre

Canals de difusió

Fulls informatius
Tríptics
Rètols
Campus virtual
Llistes de correu-e
Sessions de formació d'usuaris
Web de l'SBD
Web de cada biblioteca
Xarxes socials: facebook, blogs.

Accions realitzades

--------

Accions pendents
2017

-

Redacció i difusió de la carta de serveis de l’SBD.
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FITXA DE SEGUIMENT DE L'ACTIVITAT 2016

Coordinador: Mònica Gràcia

Àmbit:

5. ORGANITZACIÓ, RECURSOS I SERVEIS

Objectiu estratègic:

5.4 Analitzar la qualitat dels recursos i serveis

Accions:

Redactar i analitzar les conclusions de l’enquesta de satisfacció
dels usuaris 2014

5.4.2 PROPOSTES DE MILLORA LLIGADES A L’ENQUESTA DE
Activitat / Campanya SATISFACCIÓ ALS USUARIS. Bloc comunicació
Recorregut de l'activitat
Descripció

Proposar accions de millora fruit de l’enquesta de satisfacció als usuaris i
difondre-les a la comunitat universitària.

Responsable

Àrea de Serveis als Usuaris
Caps de les biblioteques

Destinataris

Estudiantat de grau
Estudiantat de postgrau
Personal docent i investigador
PAS

Temporització

Permanentment

Canals de difusió

Fulls informatius
Tríptics
Rètols
Llistes de correu-e
Campus virtual
Sessions de formació d'usuaris
Web de l'SBD
Web de cada biblioteca
Xarxes socials: facebook, blogs.

Accions realitzades

Biblioteca Ciències de la Salut:
- Programació mensual de FU destinada a l'estudiantat oberta a
través de l'aplicatiu de FU
- Sessions de formació al professorat sobre Biblioguies i recursos
Docents, amb coordinació amb el cap d'estudis de cada Facultat,
coordinadors de Graus a l'inici de curs
- Cartelleria per avisar dels espais desocupats.
- Publicitat al plafó exterior de la biblioteca per fer difusió d'horaris,
cursos de formació i recursos de la biblioteca
- Ús d’infografies per fer difusió
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Biblioteca de l’ETSEA:
-

-

-

-

Correus-e al PAS per oferir diferents formacions sobre catàleg,
blog, servei Pregunta, com accedir als recursos-e des de fora,
etc.
Sessions de formació d’usuaris mitjançant l’aplicatiu de FU de
la web de l’SBD.
Millora de la difusió de les diferents activitats de la biblioteca
utilitzant canals com: retolació a plafons del campus etsea,
correus-e als departaments.
Reunions amb la cap d'estudis de l'ETSEA per informar-los de
serveis i recursos.
Correus al Consell de l'estudiantat de l'ETSEA oferint-los la
possibilitat de fer reunions amb la cap de biblioteca i recollir les
seves peticions.
Difusió de les Biblioguies entre el professorat del campus, i ferne per introducir-les dins les sessions de formació que fan amb
col.laboració amb professorat dins de la seva assignatura.

Biblioteca de Lletres:
- Incrementar la difusió dels recursos i serveis

Accions pendents
2017

Hi ha accions pendents que es faran al 2017

Indicadors
d’avaluació
Nombre d’accions realitzades: 12
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FITXA DE SEGUIMENT DE L'ACTIVITAT 2016

Coordinador: Mònica Gràcia

Àmbit:

5. ORGANITZACIÓ, RECURSOS I SERVEIS

Objectiu estratègic:

5.6 Agregar nous aplicatius i programaris

Accions:

Realitzar una versió adaptada de la pàgina web als dispositius
mòbils

Activitat / Campanya 5.6.1 DIFUSIÓ DE LA WEB MÒBIL
Recorregut de l'activitat
Descripció

Difondre la versió adaptada a la pantalla del dispositiu, amb un format que
facilita la navegació pels recursos més utilitzats del nostre web, com per
exemple horaris, catàleg, el meu compte, etc.

Responsable

Àrea de Recursos i Projectes
Caps de les biblioteques

Destinataris

Estudiantat de grau
Estudiantat de postgrau
Personal docent i investigador
PAS

Temporització

Permanentment

Canals de difusió

Fulls informatius
Tríptics
Rètols
Llistes de correu-e
Campus virtual
Sessions de formació d'usuaris
Web de l'SBD
Web de cada biblioteca
Xarxes socials: facebook, blogs.
.

Accions realitzades
-

Juliol 2016: en motiu de la posada en marxa de la versió per a
mòbil de la web de l’SBD s’anuncia al campus virtual de la UdL,
a la web dels alumnes i al facebook de l’SBD.
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-

Setembre 2016: disseny d’un flyer per posar als taulells o
tauletes petites de les biblioteques.

-

Octubre 2016: Notícia al campus virtual de la UdL.

Accions pendents
2017

---------------------

Indicadors
d’avaluació
Nombre d’accions realitzades: 5
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FITXA DE SEGUIMENT DE L'ACTIVITAT 2016

Àmbit:

Coordinador: Romina Sancho

5. ORGANITZACIÓ, RECURSOS I SERVEIS

Objectiu estratègic: 5.7 Millorar espais, equipaments i tecnologia per a fer treballs,
estudiar conjuntament i compartir idees
Accions:

Potenciar l’ús dels espais actuals

Activitat / Campanya 5.7.1 DIFUSIÓ DELS NOUS ESPAIS
Recorregut de l'activitat
Descripció

Donar a conèixer els nous equipaments que la biblioteca adquireixi i
posar-los a disposició dels usuaris.

Responsable

Àrea de Serveis als usuaris
Caps de les biblioteques

Destinataris

Estudiantat de grau
Estudiantat de postgrau
Personal docent i investigador
PAS

Temporització

Permanentment

Canals de difusió

Fulls informatius
Tríptics
Rètols
Llistes de correu-e
Campus virtual
Sessions de formació d'usuaris
Web de l'SBD
Web de cada biblioteca
Xarxes socials: facebook, blogs.
.

Accions realitzades

-

Difusió al facebook dels espais de treball col·laboratiu
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Accions pendents
2017

-

Mostrar fotografies dels espais a la nova web de l’SBD.
Difondre al 2017 el nou espai per a l’edició de vídeos. Espais
nous audiovisuals: càmeres i edició de vídeos

Indicadors
d’avaluació
Nombre

de préstecs i/o reserves

de les

sales de treball

col·laboratiu: 17.130 (també inclou espais individuals)
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FITXA DE SEGUIMENT DE L'ACTIVITAT 2016

Coordinador: Romina Sancho

Àmbit:

5. ORGANITZACIÓ, RECURSOS I SERVEIS

Objectiu estratègic:

5.8 Potenciar l’ús dels equipaments tecnològics

Accions:

Adquirir

nous

equipaments

informàtics (ordinadors

portàtils,

tablets, etc.)
Facilitar el seu ús

Activitat / Campanya 5.8.1 DIFUSIÓ DELS NOUS EQUIPAMENTS
Recorregut de l'activitat
Descripció

Donar a conèixer els nous equipaments que la biblioteca adquireixi i
posar-los a disposició dels usuaris.

Responsable

Àrea de Serveis als usuaris
Caps de les biblioteques

Destinataris

Estudiantat de grau
Estudiantat de postgrau
Personal docent i investigador
PAS

Temporització

Permanentment

Canals de difusió

Fulls informatius
Tríptics
Rètols
Llistes de correu-e
Campus virtual
Sessions de formació d'usuaris
Web de l'SBD
Web de cada biblioteca
Xarxes socials: facebook, blogs.

Accions realitzades

-

Setembre 2015: Notícia al facebook sobre els nous ordinadors
portàtils disponibles a totes les biblioteques.
En motiu del canvi de fotocopiadores/impressores de l’SBD es
planifica una difusió en diferents dies del mes de maig i en
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-

Accions pendents
2017

-

petites píndoles:
4 de maig 2016 Notícia al campus virtual informant del canvi
de fotocopiadores a totes les bibioteques i de les noves
prestacions. Notícia a la web dels alumnes.
5 de maig 2016 Missatge al facebook de l’SBD informant
d’alguna de les noves prestacions de les
fotocopiadores/impressores. Cartells informatius.
19 de maig 2016 Missatge al facebook de l’SBD informant
d’alguna de les noves prestacions de les
fotocopiadores/impressores.

Difusió de la pissarra interactiva i de la biblioguia.
Difusió de les càmeres i del nou espai d’audiovisuals

Indicadors
d’avaluació
Nombre d’accions realitzades: 6
Nombre d’equipaments tecnològics nous: 1 pantalla interactiva, 4
vídeo càmeres, 2 teles de 42”, 2 CPU’s, 1 Blu-Ray, 1 autopréstec hybrid,
1 estació de treball, 1 sistema antifurts.
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FITXA DE SEGUIMENT DE L'ACTIVITAT 2016

Àmbit:
Objectiu estratègic:

Coordinador: Mònica Gràcia

5. ORGANITZACIÓ, RECURSOS I SERVEIS
5.9 Incorporar i prioritzar els continguts digitals com a part principal
de les col·leccions

Accions:

Incrementar el nombre i l’ús de llibres i revistes digitals (Biblioteca
Digital)

Activitat / Campanya 5.9.1 DIFUSIÓ DE LLIBRES-e, REVISTES –e i BASES DE DADES DE
PAGAMENT
Recorregut de l'activitat
Descripció

Difondre els nous o existents llibres-e, revistes-e i bases de dades ja siguin
procedents de compra consorciada com de la institucional amb l’objectiu
d’incrementar l’ús de la col·lecció bibliogràfica en format electrònic.

Responsable

Àrea d’Adquisicions
Caps de les biblioteques

Destinataris

Estudiantat de grau
Estudiantat de postgrau
Personal docent i investigador

Temporització

Permanentment

Canals de difusió

Fulls informatius
Tríptics
Rètols
Llistes de correu-e
Campus virtual
Sessions de formació d'usuaris
Web de l'SBD
Web de cada biblioteca
Xarxes socials: facebook, blogs.

Accions realitzades

-

Setembre 2015 Notícia al campus virtual: Adquisició de 234
llibres-e de la col·lecció Humanities, Social Science de
l’editorial Springer-Verlag.

-

Setembre 2015 Tramesa de fullets informatius (mailchimp)
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als membres dels diferents departaments de la Facultat de
Medicina i Facultat d’Infermeria i Fisioteràpia sobre Mendeley.
-

Octubre 2015 Notícia al facebook referent al XII Concurs de

-

Octubre 2015 Tramesa de fullets informatius (mailchimp) als
professors dels departaments de la l’Escola Tècnica Superior
d’Enginyeria Agrària sobre llibres-e de CABI i de la plataforma
Dawsonera.

-

Octubre 2015 Tramesa de fullets informatius (mailchimp) als
professors dels departaments de la Facultat de Medicina i
Facultat d’Infermeria i Fisioteràpia sobre llibres-e adquirits.

-

Novembre 2015 Difusió al facebook del recurs subscrit per la
Biblioteca de Ciències de la Salut: VMV3D - Atlas d'anatomia

Simulació de Borsa i enllaç als llibres del catàleg sobre “borsa
de valors”.

en 3D.
-

Novembre 2015 Difusió al facebook del llibres electrònics que
consten a la bibliografia recomanada dels diferents graus de la
Facultat de Medicina. Enllaç a les biblioguies de CS.

-

Novembre 2015  Tramesa de fullets informatius
(mailchimp) als professors dels departaments de la Facultat
de Medicina i Facultat d’Infermeria i Fisioteràpia sobre llibrese adquirits que consten a les bibliografies recomanades.

-

Novembre 2015 Tramesa de fullets informatius (mailchimp)
als professors dels departaments de la l’Escola Tècnica
Superior d’Enginyeria Agrària sobre llibres-e de CABI, de la
plataforma Dawsonera i de Wiley.

-

Desembre 2015 Difusió al facebook de llibres disponibles a la
Biblioteca de Ciències de la Salut sobre “dislèxia”.

-

Desembre 2015 Difusió al facebook de llibres disponibles a la
Biblioteca de Ciències de la Salut sobre “sida”.

-

Desembre 2015 Tramesa de fullets informatius (mailchimp)
als professors dels departaments de la l’Escola Tècnica
Superior d’Enginyeria Agrària sobre llibres-e de CABI i de la
plataforma Dawsonera.

-

Desembre 2015 Tramesa de fullets informatius (mailchimp)
als professors dels departaments de la Facultat de Medicina i
Facultat d’Infermeria i Fisioteràpia sobre nous llibres-e
adquirits.

35

-

Gener 2016 Correu-e a la llista de distribució UdL-info: Primer
cicle de formació online Scopus.

-

Gener 2016 Difusió al facebook de les darreres novetats
bibliogràfiques.

-

Gener 2016 Tramesa de fullets informatius (mailchimp) als
professors dels departaments de l’Escola Tècnica Superior
d’Enginyeria Agrària sobre la revista-e “Food additives and
contaminants”.

-

Gener 2016 Tramesa de fullets informatius (mailchimp) als
professors dels departaments de la Facultat de Lletres sobre
la base de dades Art Price.

-

Gener 2016 Tramesa de fullets informatius (mailchimp) als
professors dels departaments de la Facultat de Medicina
sobre la nova revista online “Nature Reviews Disease
Primers”.

-

Febrer 2016 Notícia al campus virtual i a la web dels alumnes:
Curs de formació sobre el gestor bibliogràfic Mendeley.

-

Febrer Tramesa de fullets informatius (mailchimp) als
professors dels departaments de la l’Escola Tècnica Superior
d’Enginyeria Agrària sobre llibres-e de Wiley.

-

Març 2016 Notícia al campus virtual i a la web dels alumnes:
Noves sessions i nivells (bàsic i avançat) del gestor
bibliogràfic Mendeley.

-

Març 2016 Notícia al campus virtual i a la web dels alumnes
del curs: Com trobar articles de revista.

-

Març 2016Notícia al facebook sobres 39 obres de referència
de l'àmbit científic, tecnològic i mèdic que les biblioteques de
la UdL tenen subscrites amb l'editorial Springer.

-

Març 2016 Tramesa de fullets informatius (mailchimp) als
professors dels departaments de la l’Escola Tècnica Superior
d’Enginyeria Agrària sobre llibres-e de CABI i de la plataforma
Dawsonera.

-

Abril 2016 Correu-e a la llista de distribució UdL-info i Doctorat:
Formació presencial de Scopus. Nivell avançat.

-

Abril 2016 Correu-e a la llista de distribució UdL-info: sessió
webex d’IEEE Xplore:”Estrategias avanzadas de búsqueda en
las investigacions científicas-técnicas. El uso y el valor de la

.
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Biblioteca IEEE Xplore”.
-

Abril 2016 Difusió al facebook de bibliografia sobre “autisme”
amb enllaç al catàleg.

-

Abril 2016 Difusió al facebook de llibres-e sobre “fisioteràpia”.
Enllaç a la biblioGuia.

-

Abril 2016 Difusió al facebook de llibres disponibles al catàleg
de la UdL sobre “autoajuda”.

-

Abril 2016 Difusió al facebook de llibres disponibles a Ciències
de la Salut sobre “la vitamina D”.

-

Maig 2016 Correu-e a la llista de distribució UdL-info, al blog i
a Notícies del Repositori Obert UdL: nova versió de JCR i ESI
integrades a Web of Science.

-

Maig 2016 Difusió al facebook de llibres que hi ha a la
biblioteca de Cappont sobre el “mètode Montessorí”.

-

Maig 2016 Difusió al facebook de les novetats bibliogràfiques
de la Biblioteca de Lletres.

-

Maig 2016 Difusió al facebook dels llibres-e més
imprescindibles per a la titulació de fisoteràpia, infermeria,
medicina, ciències biomèdiques i nutrició humana i dietètica.

-

Juny 2016 Correu-e a la llista de distribució UdL-info, notícia al
campus virtual i a l’espai de Doctorat sobre la BiblioGuia del
recurs subscrit Journal Citation Reports.

-

Juny 2016 Correu-e a la llista de distribució UdL-info: primer
cicle de formació online (via webex) de les novetats i
funcionalitats de les bases de dades de la Web of Science.

-

Juny 2016 Notícia al campus virtual de la UdL: Revistes
catalanes d’alt impacte científic.

-

Juny 2016 Difusió al facebook sobre els llibres disponibles a la
Biblioteca de Cappont sobre la temàtica “mindfulness”. Enllaç al
catàleg.

-

Juny 2016 Difusió al facebook de la revista subscrita Nature

Reviews Disease Primers.

-

Juliol 2016 Notícia al facebook de l’SBD: Revistes del grup
Nature que l’SBD subscriu.

-

Juliol 2016 Notícia al facebook de l’SBD: Revistes de
Springer que l’SBD subscriu. Enllaç a la plataforma.
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-

Juliol 2016 Difusió al facebook sobre revistes, diccionaris i
altres recursos disponibles a les biblioteques de la UdL per
aprendre o aprofundir en l’aprenentatge de llengües. Enllaç al
catàleg.

-

Setembre 2016: Correu-e a la llista de distribució UdL-info,
notícia al campus virtual i al campus virtual de doctorat sobre el
segon cicle de formació online de Scopus.

-

Setembre 2016: Notícia al campus virtual i correu a la llista de
distribució UdL-info sobre la compra de 1.402 nous llibres-e
corresponents a la col·lecció Behavioral Science de
Springer-Verlag.

-

Setembre 2016: Tramesa de fullets informatius (mailchimp)
als professors dels departament a tots els departaments de la

Facultat de Medicina i de la Facultat d'Infermeria i Fisioteràpia
sobre la base de dades Cinahl Plus.
-

Octubre 2016: Tramesa de fullets informatius (mailchimp)
als professors dels departament a tots els departaments de la

Facultat de Medicina i de la Facultat d'Infermeria i Fisioteràpia
sobre la base de dades Annaual Review.

-

Octubre 2016: Tramesa de fullets informatius (mailchimp) als
professors del Departament d’Informàtica e Ingenyeria
Industrial sobre els llibres-e Lecture Notes in computer
science.

-

Octubre 2016: Tramesa de fullets informatius (mailchimp) als
professors del Departament d’Informàtica e Ingenyeria
Industrial sobre els eBooks UPC.

-

Novembre 2016: Tramesa de fullets informatius (mailchimp)
als professors del Departament de Pedagogia i Psicologia
sobre la base de dades PsycInfo.

-

Novembre 2016: Tramesa de fullets informatius (mailchimp)
als professors del departaments a tots els departaments de la

Facultat de Medicina i de la Facultat d'Infermeria i Fisioteràpia
sobre les revistes-e de Nature.
-

Novembre 2016 Correu-e a la llista de distribució UdL-info del
segon cicle de formació online de la Web of Science.

-

Desembre 2016: Tramesa de fullets informatius (mailchimp)
als professors del Departament d’Informàtica e Ingenyeria
Industrial sobre la base de dades ACM Digital Library.
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Accions pendents
2017

--------------------------

Indicadors
d’avaluació
Nombre de fulls informatius publicats sobre recursos-e: 58
Nombre de consultes rebudes als recursos-e de pagament: 291.605
Nombre de descàrregues rebudes als recursos-e de pagament:
235.204
Nombre de sessions de formació presencials realitzades: 313
Nombre d’assistents a les sessions presencials: 4.034
Compra de bibliografia recomanada en format digital: 12
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ALTRES ACCIONS DE DIFUSIÓ
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Àmbit:

4. COMUNITAT UNIVERSITÀRIA I POLÍTIQUES TRANSVERSALS

Objectiu estratègic:

4.2 Potenciar la comunicació amb els usuaris

Accions:

Potenciar la realització d’activitats als espais de les biblioteques:
“Tria i remena i agafa’ls en préstec” a la Biblioteca de l'ETSEA
•

Setembre 2015 Correu a UdL-Info: “Ets un bon boletaire?” selecció de
documents sobre el món dels bolets i distribuïts sobre unes tauletes de
la biblioteca amb l'objectiu de donar a conèixer una col·lecció específica
de documents i potenciar el seu préstec.

•

Abril 2016 Correu a UdL-info: “Us agradaria conrear les vostres
hortalisses?” selecció de documents sobre el món dels bolets i distribuïts
sobre unes tauletes de la biblioteca amb l'objectiu de donar a conèixer
una col·lecció específica de documents i potenciar el seu préstec.

•

Novembre 2016 Correu a Udl-info: “Us voleu aprimar sense passar
gana?” selecció de documents sobre l’alimentació com a hàbit de vida
saludable i distribuïts sobre unes tauletes de la biblioteca amb l'objectiu
de donar a conèixer una col·lecció específica de documents i potenciar
el seu préstec.

“Tria i remena i agafa’ls en préstec” a la Biblioteca de Cappont
•

Novembre 2015 Fullet informatiu (mailchimp) a la llista de distribució
UdL-info: “Llegeix ciència-ficció, prepara’t per Star Trek 3” selecció de
documents sobre ciència-ficció distribuïts sobre unes tauletes de la
biblioteca amb l’objectiu de donar a conèixer una col·lecció específica de
documents i potenciar el seu préstec.

•

Octubre 2016 Correu-e a la llista de distribució UdL-info: “Lleida: la
nostra ciutat” selecció de documents on es referencia la ciutat de Lleida.

Vídeo Memòria de l'SBD
•

Des del grup de treball de màrqueting s'elabora un vídeo resum de la
Memòria del curs 2014-15. Es difon a través de la llista de distribució
UdL-info i notícia al facebook. El vídeo mostra en poc més de 3 minuts
els principals objectius assolits durant aquell curs. Està penjat al canal
de
YouTube
de
l’SBD:
https://www.youtube.com/watch?v=j813YN2iMGM

Exposicions a les biblioteques de l'SBD
•

Del 8 d’octubre al 30 de novembre 2015: Exposició “El llegir no fa
perdre l’escriure. Homenatge a Pedrolo 25 anys de la seva mort”.
Biblioteca de Cappont. Correu-e a la llista de distribució UdL-info,
notícia al blog i facebook de l’SBD. Informació a l’apartat d’activitats de
la web de la UdL. Confecció d’un cartell.
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•

Del 4 de desembre al 4 de febrer 2016: Exposició “El caganer:
antropologia i tradició”. Biblioteca de Cappont. Correu-e a la llista de
distribució UdL-info, notícia al blog i facebook de l’SBD. Informació a
l’apartat d’activitats de la web de la UdL. Confecció d’un cartell.

•

Del 6 de març al 5 de juny 2016: Exposició “ Ramon Llull:
personatge polifacètic”. Biblioteca de Lletres. Correu-e a la llista de
distribució UdL-info, notícia al blog i al facebook de l’SBD. Informació a
l’apartat d’activitats de la web de la UdL. Confecció d’un cartell.

•

Del 10 de març al 9 de juny 2016: Exposició “Quan Lleida va
il·luminar Barcelona. Les centrals hidroelèctriques”. Biblioteca de
Cappont. Correu-e a la llista de distribució UdL-info, notícia al blog i al
facebook de l’SBD. Informació a l’apartat d’activitats de la web de la
UdL. Confecció d’un cartell.

•

Del 3 d’octubre al 16 de gener 2017: Exposició “400 aniversari de la
mort Miguel de Cervantes”. Bibioteca de Lletres. Correu-e a la llista
de distribució UdL-info, notícia al blog i al facebook de l’SBD. Informació
a l’apartat d’activitats de la web de la UdL. Confecció d’un cartell.

•

Del 23 de novembre al 21 de desembre 2016: Exposició sobre el
llegat de l’escriptor Joan Baptista Xuriguera. L’exposició s’ubica a la
2a planta del Rectorat.

•

Del 30 de novembre al 20 de febrer del 2017: Exposició
“Deconstruïnt la construcció”. Biblioteca de Cappont. Correu-e a la
llista de distribució UdL-info, notícia al blog i al facebook de l’SBD.
Informació a l’apartat d’activitats de la web de la UdL. Confecció d’un
cartell.

L'SBD al programa Lleida Televisió
•

L'SBD de la Universitat de Lleida apareix al capítol 12 del programa
“UdL, la nostra universitat” de Lleida Televisió, dedicat als serveis
universitaris. Entre els minuts 0:41 i 4:35, la directora de l'SBD presenta
una descripció dels recursos i serveis que ofereix l'SBD a la comunitat
universitària. Enllaç del programa:

http://lleidatelevisio.xiptv.cat/udl-la-nostra-universitat/capitol/cap-12-serveisuniversitaris-1

També apareix al programa UdL, “Viu l’Experiència UdL” Dret i
Economia Part 2 (21709/2016) , minut 32:58 . Enllaç del programa:
http://lleidatelevisio.xiptv.cat/udl-la-nostra-universitat/modetv?chapter_id=268601
La Biblioteca de Lletres participa amb la Marató
Del 10 al 21 de desembre la Biblioteca de Lletres va col·laborar amb el
programa solidari de TV3 la Marató. Les persones interessades podien fer la
seva aportació econòmica, a canvi, la biblioteca els regalava un llibre del fons de
duplicats.
Aquesta nova iniciativa es va difondre a través de la llista de correu-e UdL-info,
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del blog i facebook de l’SBD. També es va confeccionar un cartell.

6a Setmana de la Sostenibilitat
•

Les biblioteques de Lletres i Cappont dins de la 6a Setmana de la
Sostenibilitat col·laboren en la iniciativa: “Aliments a canvi de llibres”.
Es difon aquesta iniciativa amb un correu al campus virtual, notícia al
blog i facebook de l’SBD, web dels estudiants i cartells a les
biblioteques.
És una col·laboració entre la Comissió de Medi Ambient, el Servei de
Biblioteca i Documentació i el Banc d’Aliments de Lleida. A canvi
d’aliments les biblioteques ofereixen llibres duplicats o procedents de
donatius no integrats a les biblioteques.

Sant Jordi a les biblioteques de l'SBD
•

Per Sant Jordi, la biblioteca et regala un llibre: a les biblioteques de
Cappont, Lletres i Ciències de la Salut, es munten tauletes amb llibres
del fons de donatius o duplicats perquè els usuaris puguin agafar-los.
També s'ha dissenyat un cartell per a totes les biblioteques en motiu de
la jornada de Sant Jordi.
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Concurs de fotografia BiblioInstants: instantànies de les biblioteques de la
UdL

El Servei de Biblioteca i Documentació en el marc de la celebració de l’Any de
les Biblioteques va organitzar del 2 de novembre al 30 de novembre un concurs
de fotografia.
Un dels objectius va ser potenciar el facebook de l’SBD ja que totes les difusions
(bases del concurs, premis, guanyadors, etc.) es van anar anunciant a través
d’aquesta xarxa social.
Es va programar un calendari de difusió de notícies que incloïa:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Difusió a la llista de distribució de Tots-sbd i UdL-info
Difusió al blog de l’SBD
Difusió al campus virtual de la UdL
Notícia a la web dels alumnes
Cartells a totes les biblioteques
Codi QR amb l’enllaç a les bases
Correu-e al Consell de l’Estudiantat i a tots els estudiants
Creació d’un esdeveniment al facebook de l’SBD
Difusió al Blog del CSUC
Difusió a la pàgina web de l’Any de les Biblioteques
Fullets informatius (mailchimp) a les Facultats

El primer premi va consistir en una tablet i el segon en un val per valor de 150€
per bescanviar en llibres a una llibreria de la ciutat.
En total es van presentar 37 participants amb un total de 84 fotografies.
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Àmbit:

4. COMUNITAT UNIVERSITÀRIA I POLÍTIQUES TRANSVERSALS

Objectiu estratègic:

4.2 Potenciar la comunicació amb els usuaris

Accions:

Tramesa de notícies al campus virtual de la UdL
ANY 2015
SETEMBRE
Setmana 1-4

Nova col·lecció llibres-e d’Elsevier

Setmana 7-10

Publicació de la 4a edició de l’índex H de les revistes
científiques espanyoles

Setmana 14-19

BiblioGuia: acabes d’arribar a la UdL?

Setmana 21-25

Taller d’autors per a la publicació d’articles i llibres
científics

OCTUBRE
Dia 2

Cursos de formació programats mes d’octubre

Setmana 19-23

Setmana Open Access / Curs de formació: Mendeley

Setmana 26-30

Increment de documents en
BiblioInstants

préstec

/ Concurs

NOVEMBRE
Setmana 2-6

Beneficis de publicar al Repositori UdL

Setmana 9-13

Conserva els teus drets d’autor

Setmana 16-20

Versions dels articles científics i accés obert

DESEMBRE
Setmana 7-11

Com complir els mandats d’accés obert

Setmana 14-18

Espai de suport a la recerca (sexennis) / Matèria
transversal

ANY 2016
GENER
Setmana 11-15

Webinar Scopus

Setmana 25-29

Guanyadors concurs “Biblioinstants” / Primer cicle de
formació online Scopus
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FEBRER
Setmana 1-5

Matèria transversal

Setmana 8-12 Ajut digitalització fons especials
Setmana
26

22- Curs de formació de Mendeley

MARÇ
1-4

Guia breu d’un projecte de recerca / Cursos Mendeley oferts
Biblioteca de l’ETSEA

7-11

Curs Bibliobits: com trobar articles de revista

14-18

Suport en la creació de l’ORCID

ABRIL
1

VI Setmana de la Sostenibilitat. Intercanvi aliments x llibres

4-8

Cursos formació FECYT Scopus nivell avançat

11-15

Vídeo resum memòria curs 2014-15.

18-22

Voucher per publicar en accés obert

25-29

Noves impresores

MAIG
2-6

Noves versions JCR i ESI integrades a WOS

9-13

Noves prestacions de les fotocopiadores

23-27

Com incrementar la visibilitat de la producció científica

JUNY
6-10

3a ed. Observatori de revistes d’accés obert amb impacte

13-17

BiblioGuia Journal Citation Reports / Formació online WOS

20-24

Revistes catalanes d’alt impacte

27-30

Web mòbil

SETEMBRE
12-16

2n cicle formació online Scopus

19-23

Biblioguia: “Acabes d’arribar a la UdL”?

26-30

Nova col·lecció Springer Behavioral Science (1.402 ebooks)

OCTUBRE
3-7

Uneix-te al grup de la UdL a Mendeley

10-14

Web adaptada als dispositius mòbils

24-28

Setmana de l’Open Access
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NOVEMBRE
7-11

Mendeley: biblioguia i cursos presencials

14-18

Consulta tots els TFG des del Repositori

21-25

Com citar i elaborar bibliografies

28-30

2n cicle formació online Web of Science
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Àmbit:

4. COMUNITAT UNIVERSITÀRIA I POLÍTIQUES TRANSVERSALS

Objectiu estratègic:

4.2 Potenciar la comunicació amb els usuaris

Accions:

Notícies publicades a la web de la UdL i Premsa

9/10/2015: La biblioteca de Cappont ret homenatge a Manel de
Pedrolo.

4/02/2016: Les noies s’imposen al concurs fotogràfic de les
biblioteques de la UdL.

1r premi per Ares Masip Ibáñez amb Nits d'estudi.
48

22/11/2016: La UdL incorpora als seus fons el llegat literari de Joan
Baptista Xuriguera

2n premi per Sònia Gil Samarra amb La informació al teu abast.
10/03/2016: Noves monografies i premsa lleidatana del XIX
digitalitzades.
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22/11/2016: La UdL incorpora als seus fons el llegat literari de Joan
Baptista Xuriguera.
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Àmbit:

4. COMUNITAT UNIVERSITÀRIA I POLÍTIQUES TRANSVERSALS

Objectiu estratègic:

4.2 Potenciar la comunicació amb els usuaris

Accions:

Potenciar la presència a les xarxes socials

POSTS PUBLICATS AL BLOG DE LA BIBLIOTECA DE
CAPPONT
5/02/16
17/02/16
01/06/16
05/10/16

ACCÉS TANCAT PER LA 2ª PLANTA DEL 8 AL 12 DE FEBRER
TÍTOLS QUE ENGANXEN : DEIXA’T SEDUIR PELS TÍTOLS
ELS BENEFICIS DEL “MINDFULNESS”
LLEIDA: LA NOSTRA CIUTAT

POST PUBLICATS AL BLOG DE LA BIBLIOTECA DE CIÈNCIES
DE LA SALUT
23/01/16
CREACIÓ D’EQUIPS LÍDERS EN I+D+i EN TECNOLOGIES
PER A LA SALUT
02/02/16
PROJECTE PER ENDARRERIR EL RISC DE
DETERIORAMENT COGNITIU
12/02/16
NOU VOCABULARI MESH 2016
19/02/16
ARRIBA L’APP INFERMERA VIRTUAL
26/02/16
29 DE FEBRER, DIA MUNDIAL DE LES MALALTIES RARES
01/03/16
PROJECCIÓ I DEBAT SOBRE TEMPS D’ÉCOUTE
08/03/16
MEDPIX, NOVA BASE DE DADES D’IMATGES MÈDIQUES
01/04/16
DIA MUNDIAL DE CONSCIENCIACIÓ SOBRE L’AUTISME
14/04/16
PRENDRE EL SOL, ¿HÀBIT DE VIDA SALUDABLE?
19/04/16
BIBLIOTERÀPIA
23/05/16
SETMANA SENSE FUM
13/06/16
LA UDL CONTINUA ENGRESCADA AMB FISIÀFRICA
14/11/16
COM ACTUALITZAR-SE I NO MORIR EN L’INTENT?
30/11/16
PAINTHEALTH: PINTURA I SALUT
19/12/16
ENFERMERAPP

POST PUBLICATS AL BLOG DE LA BIBLIOTECA ETSEA
08/01/16
ESCANEJA DES DEL TEU MÒBIL
12/01/16
CURS DE FORMACIÓ (2 CRÈDITS ECTS) PER APROFUNDIR
EN LA CERCA I L’ÚS DE LA INFORMACIÓ
27/01/16
DADES CLIMTOLÒGIQUES
28/01/16
CONEIX ELS RECURSOS D’INFORMACIÓ
02/02/16
PUC?.. SÍ PUC AMB EL PUC
23/02/16
PROMOCIÓ DE L’ORCID
01/04/16
6ª SETMAN DE LA SOSTENIBILITAT, INTERCANVI
D’ALIMENTS X LLIBRES
05/04/16
NOVA SESSIÓ DE FORMACIÓ: MENDELEY
02/05/16
APROFITA ELS DISSABTES!
02/05/16
FERTILITZACIÓ EQUILIBRADA
04/05/16
FESTA DE SANT ISIDRE I L’AGRÒNOM DE FERRO A ETSEA
06/05/16
EL CDE CELEBRA EL DIA D’EUROPA
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17/05/16
L’HELICICULTURA: CARAGOLS DE LA GRANJA A L’APLEC
18/05/16
APPORTACIONS: UDL APP
23/05/16
COM INCREMENTAR LA VISIBILITAT DE LA TEVA
PRODUCCIÓ CIENTÍFICA
25/05/16
APPORTACIONS: EL TEU HORT A CASA
14/06/16
NOVA BIBLIOGRUIA: JOURNAL CITATION REPORTS
28/06/16
NOVA VERSIÓ PER A MÒBIL DE LA WEB DE L’SBD
13/07/16
CALENDARI I PRÉSTEC D’ESTIU
05/08/16
BONES VACANCES
07/09/16
ACABES D’ARRIBAR A LA UDL?
20/09/16
VOLS VENIR A CONÈIXER LA BIBLIOTECA?
13/10/16
ESPAIS DE TREBALL COL·LABORATIU

POST PUBLICATS AL BLOG DE LA BIBLIOTECA DE LLETRES
18/01/16
12/02/16
24/02/16
04/03/16
11/03/16
08/04/16
22/04/16
20/05/16
06/06/16
13/07/16
14/09/16
03/10/16

30 ANYS DELS VILARS D’ARBECA
PARLEM DE CERCANTES I SHAKESPEARE
ANIMAC 2016
RAMON LLULL: PERSONATGE POLIFACÈTIC
CENTENARI DE LA MORT D’ENRIC GRANADOS
SI US AGRADA EL CINEMA, TENIU UNA CITA …
EL QUIJOTE DE TU PUÑO Y LETRA
US AGRADA L’ART?
HIERONYMUS BOSCH, 500 ANYS MÉS TARD
QUÈ FAS AQUEST ESTIU?
CONEIXES LA BIBLIOTECA DE LLETRES?
400 ANIVERSARI DE LA MORT DE MIGUEL CERVANTES

POST PUBLICATS AL BLOG SBD Actualitat
07/01/16
EL CAGANER, ANTROPOLOGIA I TRADICIÓ
12/01/16
CURS DE FORMACIÓ ( 2 CRÈDITS ECTS) PER APROFUNDIR
EN LA CERCA I L’US DE LA INFORMACIÓ
15/01/16
SCOPUS: CURSOS DE FORMACIÓ PREVISTOS PER
FEBRER
26/01/16
BIBLIOINSTANTS. RESOLUCIÓ DEL CONCURS
02/02/16
ARTICLES ACADÈMICS A TRAVÉS DE LES BIBLIOTEQUES
DE REGNE UNIT
04/02/16
ENTREGA DE PREMIS DEL CONCURS BIBLIOINSTANTS
09/02/16
PORTAL CATALAN-ARCHITECTS
11/02/16
MEDALLES I PLAQUES “NARCÍS MONTURIOL” 2015
16/02/16
FONS ANTICS DIGITALITZATS
23/02/16
PROMOCIÓ DE L’ORCID
01/03/16
INDICADORS BIBLIOMÈTRICS DE REVISTES
D’ARQUITECTURA (IBRA)
07/03/16
RAMON LLULL: PERSONATGE POLIFACÈTIC
10/03/16
“QUAN LLEIDA VA IL·LUMINAR BARCELONA”. LES
CENTRALS HIDROELÈCTRIQUES
14/03/16
OBERTURA DE LES BIBLIOTEQUES DURANT LA SETMANA
SANTA
16/03/16
HIGHLY CITED RESEARCHERS
20/03/16
PUBLICAR EN ACCÉS OBERT A RSC
29/03/16
TENDÈNCIES DE LES BIBLIOTEQUES ACADÈMIQUES I DE
RECERCA
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05/04/16
LLIBRES PER ALIMENTS
12/04/16
RDA: RESOURCE, DESCRIPTION AND ACCESS
19/04/16
CARTELLS DE LA REPÚBLICA I DE LA GUERRA CIVIL
ENPANYOLA
22/04/16
BONA DIADA DE SANT JORDI
26/04/16
EL PRÉSTEC CONSOCIAT EN XIFRES
03/05/16
OAPEN LIBRARY, UNA BIBLIOTECA DE LLEIBRES
ACADÈMICS EN ACCÉS OBERT
06/05/16
EL CDE CELEBRA EL DIA D’EUROPA
10/05/16
ELS REPOSITORIS COOPERATIUS DE RECERCA I
DOCÈNCIA EN EL 2015
17/05/16
NOVA VERSIÓ DE JCR Y ESI INTEGRADES EN WOS
24/05/16
RACO I TDX, EN EL RÀNQUING MUNDIAL DE TOP
PORTALES
31/05/16
HORIZON REPORT 2015 LIBRARY EDITION
07/06/16
LLIBRES DE TEXT GRATUiTS AL WEB
07/06/16
HIERONYMUS BOSCH, 500 ANYS MÉS TARD
07/06/16
3ª EDICIÓ DE L’OBSERVATORI DE REVISTES D’ACCÉS
OBERT AMB IMPACTE
14/06/16
SERVEI DE FOTOCÒPIES
21/06/16
ALTMETRICS
28/06/16
VERSIÓ PER A MÒBIL DE LA WEB DE L’SBD
05/07/16
PRÉSTEC DURANT L’ESTIU
12/07/16
CALENDARI D’ESTIU
19/07/16
LIBER, CONFERÈNCIA ANUAL 2016
20/07/16
REVISTES CATALANES D’ALT IMPACTE CIENTÍFIC
20/07/16
REVISTES NATURE SUBSCRITES A L’SBD
26/07/16
BONES VACANCES!
29/08/16
RESTABLERTS L’HORARI I EL PRÉSTEC
05/09/16
NOVA VERSIÓ DE TDX
08/09/16
ACOLLIDA ALS NOUS ESTUDIANTS
16/09/16
LA UDL A L’INFORME ICONO
20/09/16
OPEN SCIENCE FRAMEWORK
28/09/16
SAPS COM MOURE’T PER LES BIBLIOTEQUES DE LA UDL?
04/10/16
DECLARACIÓ A FAVOR DE LES BIBLIOTEQUES
UNIVERSITÀRIES
11/10/16
GESTIÓ DE LES DADES DE RECERCA
14/10/16
TENS DUBTES A L’HORA DE FOTOCOPIAR/IMPRIMIR?
20/10/16
CERVANTES A LA BIBLIOTECA DE LLETRES
24/10/16
24 D’OCTUBRE, SETMANA INTERNACIONAL DE L’ACCÉS
OBERT
31/10/16
ÍNDEX H DE LES REVISTES CIENTÍFIQUES ESPANYOLES
04/11/16
BIBLIOTEQUES OBERTES ELS DISSABTES D’EXÀMENS
08/11/16
COM BUSCAR I USAR LA INFORMACIÓ CIENTÍFICA
15/11/16
UN ENTORN EN TRANSFORMACIÓ PER A LES
BIBLIOTEQUES UNIVERSITÀRIES
22/11/16
XV WORKSHOP DE REBIUN
28/11/16
HORARI I PRÉSTEC ESPECIAL DURANT LES FESTES DE
NADAL
30/11/16
DECONSTRUÏNT LA CONSTRUCCIÓ: UN TAST
D’AQUITECTURA
05/12/16
HER&MUS A RACO
13/12/16
“DE LA CRISIS A LA REVOLUCIÓN”, LA GESTIÓ DE LA
COL·LECCIÓ A LES BIBLIOTEQUES UNIVERSITÀRIES
19/12/16
BONES FESTES!
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POSTS PUBLICATS AL FACEBOOK DE L'SBD
GENER

8 de gener - Horaris d’obertura
11 de gener – Novetats bibliogràfiques dels mesos de noviembre i
desembre.
12 de gener – Curs competències informacionals
13 de gener – Compartir enllaç de la Biblioteca del Campus de
Manresa de la UPC us dóna 5 Consells i 5 exercicis per aguantar
millor els exàmens
13 de gener – Curs Mendeley i Pubmed. Biblioteca Ciències de la
Salut
15 de gener – compartir un video de Juan Amodeo
18 de gener - exposició sobre els 30 anys d'excavacions al
jaciment dels
19 de gener – compartir un enllaç: los 21 detalles que más odías
de la época de los exámenes
20 de gener – Naixement de Rímini Feredico Fellini,
20 de gener – Recomanació bibliográfica del dia.

Wonder, de

l'autor R.J. Palacio.
22 de gener - Google dedica el seu Doodle al químic estatunidenc
Wilbur L. Scoville, que va saber mesurar la picantor en els pebrots
22 de gener - termini d'inscripció a les beques de pràctiques
remunerades Santander CRUE-CEPYME.
23 de gener - La Universitat de Lleida participa en un conveni per
impulsar la recerca dins l'àmbit de les tecnologies per a la salut
25 de gener – Silenci (David Bowie)
25 de gener – 97 anys va ser aprovat el Projecte d'Estatut
d'Autonomia de Catalunya per l'Assemblea de la Mancomunitat de
Catalunya, un precedent per l'Estatut de 1932.
26 de gener - Artprice.
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26 de gener - Concurs de fotografia BIBLIOINSTANTS!!
27 de gener - Recull de recursos on podeu trobar dades
climatològiques.
28 de gener - Dia del Bibliobús.
29 de gener - Recomanació bibliográfica: La Guia de Lleida.
29 de gener - Noves sessions de formació a la Biblioteca de
l’ETSEA

FEBRER
1 de febrer - Matriculació al curs de materia transversal
“Competències informacionals. Aprenentatge en la cercai l’ús de la
información”
1 de febrer – Compartir enllaç: Las cinco plantas que la NASA
recomienda para limpiar el aire de tu casa
1 de febrer – Conferència del jutge de menors Emilio Calatayud «El
Futuro de nuestra sociedad a través de los valores», organitzada
pel Centre Assistencial Sant Joan de Déu, amb la col·laboració de
la Facultat d'Educació, Psicologia i Treball Social.
3 de febrer – Biblioguies temàtiques
4 de febrer – Entrega dels premis a les dues guanyadores del
concurs Bilioinstants
5 de febrer . Anunci que la 2a planta de la Biblioteca de Cappont
romandrà tancada
12 de febrer – Flickr
12 de febrer . Últimes places matèria transversal
12 de febrer - IV centenari de la mort de dos grans literats de la
història, com són Miguel de Cervantes i William Shakeaspeare
13 de febrer – Pubmed
15 de febrer – Formacions a la Biblioteca de Ciències de la Salut
TFG
16 de febrer – Digitalització fons antics de la col·lecció Romà SolCarme Torres.
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17 de febrer - Tria i remena: “Títols que enganxen”
19 de febrer - Coneixeu EUscreen? És un arxiu públic europeu que
permet consultar de forma gratuïta vídeos, imatges i
enregistraments sonors sobre la història social, política i
econòmica dels segles XX i XXI.
20 de febrer - Nova app sobre salut, es diu Infermera virtual
23 de febrer – 35 anys del cop d’Estat del 23-F. Enllaç al
documental “23-F, el día más difícil del Rey”
24 de febrer - Mostra Internacional de Cinema d'Animació de
Catalunya celebra la seva 20a edició del 25 al 28 de febrer
26 de febrer - Dia Mundial de les Malalties Rares

MARÇ
1 de març – Espai de Llengües. Noves pel.lícules i sèries al
Catàleg de la Biblioteca
1 de març - Documental Temps d'Écoute,
2 de març - Curs de 2 crèdits ECTS: Competències informacionals.
Aprenentatge en la cerca i ús de la informació.
3 de març - Èxit d'inscrits al curs de Mendeley del dia 3.
3 de març - Andrea Romero ha estat la guanyadora d'una
samarreta al curs de Mendeley
4 de març - Nova app de la UdL
8 de març - Dia internacional de la dona treballadora
9 de març - Nova base de dades MedPix
10 de març - Centenari de la Central de Talarn. Exposició “Quan
Lleida va il·luminar Barcelona. Les centrals hidroelèctriques “
11 de març – Inscripció a la sessió : Com trovar articles de revista
11 de març – 100 anys de la mort d’Enric Granados
15 de març - Tancament d’algunes biblioteques durant la Setmana
Santa. Préstecs
16 de març - Obertura de la biblioteca de Lletres durant la Setmana
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Santa. Horaris.
17 de març - Assessorament personalitzat per la creació dels perfils
d'investigador: Orcid,Google Scholar-my citations, Mendeley, a més a
més, d'altres cursos.
18 de març - Beneficis de publicar en accés obert i com dipositar els
vostres articles al Repositori Obert UdL
30 de març – SpringerLink. enllaç podreu consultar les 39 obres de
referència de l'àmbit científic, tecnològic i mèdic
31 de març - Homenatge a Imre Kertész escriptor hongarès guardonat
amb el Premi Nobel de Literatura l'any 2002
31 de març – Concurs Institut de Llengües de la Universistat de Lleida.
ABRIL
1 d’abril - 6a Setmana de la Sostenibilitat: "INTERCANVI D'ALIMENTS X
LLIBRES"
1 d’abril . Biblioteques obertes cap de semana
2 d’abril - Dia Mundial de Conscienciació sobre l'Autisme.
4 d’abril - Llibres electrònics
6 d’abril - 73 anys del llibre El Petit Príncep d'Antoine de Saint-Exupéry
6 d’abril – Video de la Universidad Carlos III de Madrid, sobre el consum
de begudes a la biblioteca.
7 d’abril – Les paradetes d'intercanvi d'aliments x llibres a les
biblioteques de Cappont i Lletres en motiu de la 6a Setmana de la
Sostenibilitat.
8 d’abril - 22a Mostra de Cinema Llatinoamericà de Catalunya
11 d’abril - Exposició de treballs artístics dedicada als LLEGUMS, amb
motiu de la declaració per la FAO de 2016 com l’Any Internacional dels
Llegums.
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12 d’abril – Recordatori de l'intercanvi d'aliments x llibres
13 d’abril – Dia Mundial de la Veu.
MAIG
2 de maig - 12 pàgines web en els quals poder descarregar llibres
electrònics de forma legal
3 de maig – Bibliografia del moviment “el Maig del 68e, amb motiu de
l’inici d’aquest moviment a París.
5 de maig – Anunci de les noves fotocopiadores a les biblioteques de la
UdL
6 de maig – Selecció de les obres de la pedagoga María Montessorí, en
motiu del 64è aniversari de la seva mort.
6 de maig – Anunci de la celebració del Dia d’Europa el proper 9 de maig
i els actes del Centre de Documentació Europea: estand informatiu de 9
a 19:00, al Campus de l’ETSEA, davant l’Edifici 3 i visites guiades, el
mateix dilluns i dimarts de 9 a 13 h, per conèixer els recursos que
disposa el centre.
10 de maig – Novetats bibliogràfiques de la Biblioteca de Lletres
12 de maig – 24 postures per llegir en una Tablet
12 de maig – 51ª edició de l’Escola d’Estiu de l’Associació de Mestres
Rosa Sensat, del 30 de juny al 9 de juliol.
13 de maig – Curs de Comunicació Institucional a través de webs i
xarxes socials, impartit pel periodista Alfred Picó.
17 de maig – Dia Mundial de la Societat de la Informació o el Dia
d’internet. Iniciativa de Ideas –box, biblioteca portátil per als refugiats.
18 de maig – Llibres electrònics Biblioteca de Cièncis de la Salut –
Fisioteràpia
18 de maig – Silenci
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19 de miag – En motiu de l’Aplec del Caragol entrada al blog sobre
helicicultura
19 de maig – Fotocopiar en color a les noves fotocopiadores
19 de maig – Taula rodona “L’enginyeria industrial en el sector
hidroelèctric”, Escola Politècnica Superior, biblioguia “Quan Lleida va
il·luminar Barcelona: les centrals hidroelèctriques”
20 de maig – Biblioteca de Cappont, taula rodona sobre la transformació
laboral del sector hidroelèctric i les noves tendències.
20 de maig – Biblioteca de Lletres, entrada al blog, conèixer el patrimoni
lleidatà en motiu de la jornada de la nit dels museus.
21 de maig – Horari d’obertura dissabte de la Biblioteca de Cappont
23 de maig – Mendeley
23 de maig – Biblioteca de Ciències de la Salut, XVII Setmana sense
Fum, del 24 al 31 de maig
24 de maig – Biblioteca de Cappont, enllaç al catàleg Wolfgang Amadeus
Mozart (1756-1791)
25 de maig – Dia d’Àfrica, recomanció de llibres
25 de maig - Biblioteca de Cappont, compartir enllaç de la Biblioteca de
la Universidad Carlos III de Madrid
25 de maig – Biblioteca de Lletres, en motiu del naixement de Rosario
Castellanos, obres al cataleg
26 de maig – Atlas d’Anatomia Virtual VMV3D Visió Mèdica Virtual
27 de maig – Biblioteca de Cappont, obra de teatre dels alumnes
d’Estudis Anglesos de la UDL, “Boiling Point. A delicious Show”, una obra
escrita i dirigida per la professora Núria Casado.
31 de maig – Biblioteca de Lletres. Fons Sol-Torres
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JUNY
1 de juny – Fotocopiadores noves, imprimir des del móvil
1 de juny – Biblioteca de Cappont. Post sobre el Mindfulness
3 de juny – Biblioteca Ciències de la Salut. Revista Nature
6 de juny – Noves fotocopiadores. Impressio des de casa.
6 de juny – Biblioteca de Lletres. Exposició “El Bosco”
7 de juny - LibrariansAreCool
8 de juny – Biblioteca de Cappont. Recaptar fons “Un pallasso en ruta”, el
mag/pallasso Magí Valls, per actuar al Nepal afectat des del terratrèmol
de 2015
9 de juny – Anunci el programa del Canal 33 “Arts i oficis”, dedicat als
bibliotecaris.
10 de juny – Biblioteca de l’ETSEA. Nova web de l’oficina de fertilització.
10 de juny – Enllaç al programa “Arts i oficis”
13 de juny – Cita de la bibliotecària i escriptora Michell Knudsen
14 de juny – Inici de la selectivitat
14 de juny – Biblioteca de Ciències de la Salut. Entrada al blog: La
professora del Grau de Fisioteràpia Carme Campoy amb el projecte
Fisiàfrica.
14 de juny – Biblioteca de Lletres. Revista Ull Crític.
14 de juny.- Vídeo del programa “Arts i Oficis”
17 de juny – Biblioteca de Lletres. Art App “Magnus”
20 de juny – Biblioteca de Cappont. Noticia “Los buenos modales en una
búsqueda online”
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21 de juny - Consulta la biblioguia: Journal Citation Reports
22 de juny – Biblioteca de Cappont. MOOC
23 de juny . Biblioteca de Cappont. Formació als alumnes de 1r de
Batxillerat que fan el treball de recerca dins el Projecte Intenera de
l’Institut de Ciències de l’Educació.
28 de juny – Les biblioteques a l’estiu
29 de juny – Versió per a mòbil de la Web de l’SBD
29 de juny – Biblioteca de Ciències de la Salut. 1a Setmana de
l’Audiollibre.
JULIOL
1 de juliol - Compartit una publicació de “Memes bibliotecológicos”
1 de juliol – Biblioteca de Cappont. Formació als estudiants de Batxillerat
de l’IES Josep Lladonosa de Lleida per aprendre a cercar informació i a
fer bibliografies.
5 de juliol – Préstec d’estiu
7 de juliol – Biblioteca de Cappont. Video Lleida a vista d’ocell
7 de juliol – Biblioteca de Cappont. Compartir foto de la Biblioteca de la
Universidad Carlos III de Madrid
8 de juliol – Biblioteca de Cappont. Biblioteca de Fez. Biblioteques a
l’estiu.
11 de juliol – Biblioteca de Cappont. Publicació de Andrés Faro Lalanne
sobre llibres amb paper o digital
12 de juliol - Recomanacions de llibres per l’estiu. Article del diari La
Vanguardia
13 de juliol – Biblioteca de Cappont. Noticia, els beneficis de la lectura
contra l’ansietat i la depressió.
15 de juliol . Biblioteca de Cappont. Noticia, sobre les visites virtuals a La
Casa Batlló.
18 de juliol – Biblioteca de Cappont. 80 anys de l’inici de la Guerra Civil
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Espanyola.
19 de juliol - Biblioteca de Cappont. Nova aplicación de la Generalitat
“Guies de Conversa Universitària”
19 de juliol – Biblioteca de Cappont. Pokémons a la biblioteca
20 de juliol – Revista electrónica Nature
22 de juliol – Publicacions Springer
22 de juliol – Biblioteca de Cappont. Bon estiu

AGOST
29 de agost – Les biblioteques de la UdL obren les seves portes

SETEMBRE
2 de setembre – Soy bibliotecario: la biblioteca que guarda los libros más
extraños del mundo
6 de setembre – Biblioteca de Cappont. Benvinguts!
7 de setembre –Benvinguts/des a la UdL!
12 de setembre – Biblioteca de CSalut. Benvinguts estudiants de la
Facultat de Medicina!
12 de setembre – Biblioteca de Cappont. Benvinguts estudiants de la
Facultat d’Educació, Psicologia i Treball Social i de la Facultat de Dter,
Economia i Turisme!
13 de setembre – Biblioteca de CSalut. Benvinguts estudiants de la
Facultat d’Infermeria i Fisioteràpia!
14 de setembre – Biblioteca de ETSEA. Benvinguts!
15 de setembre – Biblioteca de Cappont. Benvinguts estudiants del
Programa Sènior!
16 de setembre – Biblioteca de CSalut. Benvinguts estudiants de la
Facultat d’Infermeria i Fisioteràpia del Campus Igualada!
20 de setembre – Biblioteca de ETSEA. Sessions de formació ETSEA
27 de setembre – Biblioteca de Cappont. Google compleix 18 anys
28 de setembre – Biblioteca de CSalut. Sessions de formació Biblioteca
UdL
28 de setembre – Totel les biblioteques romandrans tancades els dies 29
i 30 de setembre
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OCTUBRE
3 de octubre – Biblioteca de Lletres. 400 aniversari de la mort de Miguel
Cervantes
5 de octubre – Biblioteca de Cappont. Feliç Dia Mundial del Docent!
6 de octubre – Biblioteca de Cappont. Coneixeu a fons la ciutat de
Lleida?
6 de octubre – Mendeley
7 de octubre – Biblioteca de Lletres. Vásconez en su soledad – Aurora
Boreal
13 de octubre – Biblioteca de Lletres. Bob Dylan ha guanyat el Premi
Nobel de Literatura 2016
14 de octubre – Voleu formar part de la nova imatge de la FEPTS?
18 de octubre – Biblioteca de Cappont. Jornada Disseny Modelització i
Simulació d’intercanviadors geotèrmics a Barcelona
19 de octubre – Préstec material tecnològic
19 de octubre – Biblioteca de Lletres. Novetats bibliogràfiques
23 de octubre – Biblioteca de Cappont. Dia Internacional de la Biblioteca
25 de octubre – Día Contra el Cáncer de Mama
26 de octubre – Biblioteca de Lletres. Una professora de la UdL
comissaria l’última exposició del MNAC
27 de octubre – Acabes d’arribar a la UdL?
28 de octubre – Biblioteca de CSalut. Obrim de 9-14 hores els dies 29
d’octubre, i 5i12 de novembre
28 de octubre – Setmana internacional de l’Accés Obert
31 de octubre – Biblioteca de Cappont. Bona CastaHalloween2016!

NOVEMBRE
3 de novembre – Biblioteques obertes els dissabtes el mes de novembre
7 de novembre – Biblioteca de Csalut. Sessions de formació per elaborar
el Treball Final de Grau
8 de novembre – Biblioteca de Lletres. Biblioguia d’Estudis Anglesos
10 de novembre – Biblioteca de Cappont. El grup de treball vista la
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biblioteca Artur Martorell
16 de novembre – Com actualitzar-se i no morir en l’intent?
17 de novembre – Biblioteca de Cappont. Visitem la biblioteca més petita
d’Àfrica
18 de novembre – Biblioteca de Lletres. Secció de pel·lícules
22 de novembre – Biblioteca de Cappont. El coneixement Ens Fara
lliures
25 de novembre – Biblioteca de Lletres.Guia per estudiants d’història de
l’art
28 de novembre – Biblioteca de Cappont. Dia del Mestre
30 de novembre – Biblioteca de Csalut. Obrim el 3 i 10 de desembre
30 de novembre – Biblioteca de Cappont. Deconstruïnt la construcció

DESEMBRE
1 de desembre – Biblioteca de Csalut. paintHealth: pintura i salut
2 de desembre – Biblioteca de Csalut. Sessions de formació
7 de desembre – Biblioteca de Cappont. ¿Cómo era la vida antes de
google? The New York public Library nos lo enseña
13 de desembre – Horari i préstec especial durant les festes de Nadal
20 de desembre – Biblioteca de Csalut. EnfermerApp
21 de desembre – El Servei de Biblioteca i Documentació un desitja
Boner Festes i un Feliç 2017
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