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1. El Pla de Comunicació i Màrqueting de Biblioteca i Documentació (BiD)

El Pla de Comunicació i Màrqueting (PCM) de la unitat de Biblioteca i Documentació 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 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.
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El PCM 2018 s’emmarca dins del Pla d’Actuacions de l’SBD 2016-2020, àmbit 4:
COMUNITAT UNIVERSITÀRIA I POLÍTIQUES TRANSVERSALS, objectiu 4.2:

COMUNITAT UNIVERSITÀRIA I POLÍTIQUES
TRANSVERSALS

Augmentar les activitats de formació de l'equip de l'SBD
Potenciar la participació de l’equip del SBD en els grups
de treball de l'Àrea de Biblioteques, Informació i
Impulsar la
Documentació del Consorci de Serveis Universitaris de
formació contínua i
Catalunya (CSUC) i de la Red de Bibliotecas
4.1
la qualificació
Universitarias Españolas (REBIUN, comissió sectorial
professional del
de la Conferencia de Rectores de las Universidades
personal del SBD
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 Biblioteca i Documentació 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
la BiD. 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.
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
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3. Relació amb el territori i internacionalització
4. Comunitat universitària i polítiques transversals
5. Organització, recursos i serveis
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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
Nombre de guies de recursos i serveis realitzades

Indicadors:
Nombre de consultes a les biblioguies
Campanya de
màrqueting:

Àmbit:

DIFUSIÓ DE LES BIBLIOGUIES

1. DOCÈNCIA APRENENTATGE I OCUPABILITAT

Objectiu estratègic:

1.3 Dissenyar accions de formació centrades en les
necessitats dels usuaris

Accions:

Col·laborar amb els coordinadors d’estudis en la
identificació de les necessitats informacionals dels
estudiants i integrar activitats formatives al pla de formació

Indicadors:

Nombre de sessions realitzades i nombre d’assistents

Campanya de
màrqueting:

DIFUSIÓ DELS CURSOS PRESENCIALS I VIRTUALS
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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 dels graus
Nombre d’accions de difusió

Indicadors:
Nombre d’assistents
Campanya de
màrqueting:

Àmbit:

DIFUSIÓ DELS CURS DE MÀTERIA TRANSVERSAL

2. RECERCA I TRANSFERÈNCIA DE CONEIXEMENT

2.1. Donar suport al PDI, als grups de recerca i a la
xarxa de recerca de la UdL.
Objectius estratègics:

Accions:

2.4. Realitzar i potenciar guies i recomanacions per a
publicar en accés obert i informar sobre la propietat
intel·lectual
Donar suport al PDI en la publicació en accés obert,
propietat intel·lectual i llicències Creative Commons (CC)
Nombre d’accions realitzades

Indicadors:
Articles publicats en accés obert a la UdL
DIFUSIÓ DEL REPOSITORI OBERT DE LA UDL
Campanya de
màrqueting:
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DIFUSIÓ
OBERT

D’ACCIONS

PER

POTENCIAR

L’ACCÉS

Àmbit:

2. RECERCA I TRANSFERÈNCIA DE CONEIXEMENT

Objectiu estratègic:

2.3. Recollir i difondre la producción científica de la UdL

Accions:

Participar en el Portal de Recerca de Catalunya
Nombre de professors de la UdL al PRC

Indicadors:
Nombre de publicacions de la UdL al PRC
Campanya de
màrqueting:

DIFUSIÓ DEL
CATALUNYA

PORTAL

DE

LA

Àmbit:

4. COMUNITAT
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

UNIVERSITÀRIA

RECERCA

I

DE

POLÍTIQUES

Nombre de xarxes socials en les quals participa BiD
Indicadors:

Nombre de seguidors a les xarxes socials
Nombre de publicacions a les xarxes socials

Campanya de
màrqueting:
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DIFUSIÓ DE LES XARXES SOCIALS: FACEBOOK I
INSTAGRAM

Àmbit:

4. COMUNITAT
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

Indicadors:

Nombre de vídeos curts portats a terme

Campanya de
màrqueting:

PROMOCIÓ DELS SERVEIS DE LA BiD EN FORMAT
VÍDEOS DE CURTA DURADA

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

Indicadors:

Nombre d’accions realitzades

Campanya de
màrqueting:

CONEIX ELS TEUS DRETS I DEURES. DIFUSIÓ DE LA
CARTA DE SERVEIS
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UNIVERSITÀRIA

I

POLÍTIQUES

Àmbit:

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

Indicadors:

Nombre de reserves i/o préstecs de les sales de treball
col·laboratiu
Nombre d’espais de treball individual i en grup nous

Campanya de
màrqueting:

DIFUSIÓ DELS NOUS ESPAIS

Àmbit:

5. ORGANITZACIÓ, RECURSOS I SERVEIS

Objectiu estratègic:

5.8 Potenciar l’ús dels equipaments tecnològics
Adquirir nous equipaments informàtics (ordinadors portàtils,

Accions:

tablets, etc.) i posar-los a disposició dels usuaris

Indicadors:

Nombre d’equipaments tecnològics nous

Campanya de
màrqueting:

DIFUSIÓ DELS NOUS EQUIPAMENTS
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Àmbit:

5. ORGANITZACIÓ, RECURSOS I SERVEIS

Objectiu estratègic:

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)
Nombre de fullets informatius enviats

Indicadors:

Nombre de consultes rebudes als recursos-e de pagament
Nombre de descàrregues rebudes als recursos-e de
pagament

Campanya de
màrqueting:

DIFUSIÓ DELS LLIBRES-E, REVISTES-E I BASES DE
DADES DE PAGAMENT

Àmbit:

5. ORGANITZACIÓ, RECURSOS I SERVEIS

Objectiu estratègic:

5.11 Desenvolupar un pla de col·leccions especials

Accions:

Realitzar el pla de col·leccions especials
Nou contingut incorporat al Portal de Fons Especials

Indicadors:
Nombre d’exposicions realitzades amb fons especials
Campanya de
màrqueting:
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DIFUSIÓ DELS FONS ESPECIALS

3. 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 mesurar el grau de compliment de les actuacions i dels objectius es presenten dins de
cada campanya un conjunt d’indicadors.
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

•

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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4. Fitxes d’avaluació any 2018

FITXA DE SEGUIMENT DE L'ACTIVITAT 2018

Àmbit:

Objectiu estratègic:

Coordinador: Romina Sancho

1. DOCÈNCIA APRENENTATGE I OCUPABILITAT

1.2. Donar suport al PDI proporcionant recursos i serveis

Realitzar guies de recursos web rellevants i accés als recursos
Accions:

Indicadors:

Campanya de màrqueting:

electrònics més significatius organitzats per matèria
Nombre de guies de recursos i serveis realitzades

DIFUSIÓ DE LES BIBLIOGUIES

Recorregut de l’activitat:

Les BiblioGuies són una selecció de recursos d'informació vinculats
amb l'aprenentatge, la docència i la recerca. Contenen recursos web
Descripció:

rellevants i l'accés als recursos electrònics més significatius per a
cada àmbit de coneixement.
Unitat de Serveis als Usuaris

Responsables:

Caps de les biblioteques
Estudiantat de grau

Destinataris:

Estudiantat de postgrau
Personal docent i investigador

Temporització:

Canals de difusió:
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Cada vegada que es publiqui una nova BiblioGuia
Fulls informatius
Llistes de correu-e
Campus virtual
Rètols
Sessions de formació d'usuaris
Web de la BiD

Repositori de la UdL
Memòria anual de l'SBD
Xarxes socials
Pantalles Infovídeo
- Abril--> Correu-e al campus de l’ETSEA, notícia a la pantalla
Infovídeo, confecció d’un pòster i publicació a les xarxes
socials (instagram i facebook) de la biblioguia “La Cervesa, de
la fermentació al consum”
http://biblioguies.udl.cat/cervesa

Accions realitzades:

-

Abril Notícia al campus virtual de la Facultat de Dret,
Economia i Turisme sobre la biblioguia “Pòster científic”
http://biblioguies.udl.cat/poster.

-

Juny Difusió de la biblioguia “Dret” al coordinador de grau.
http://biblioguies.udl.cat/dret

-

Juliol Difusió de la biblioguia “Treball social” al coordinador
de grau.
http://biblioguies.udl.cat/treballsocial

-

Juliol Difusió de la biblioguia “Psicologia” al coordinador de
grau .
http://biblioguies.udl.cat/psicologia

-

Juliol Difusió de la biblioguia “Administració i Direcció
d’Empreses” a la coordinadora de grau.
http://biblioguies.udl.cat/ade

-

Juliol Difusió de la biblioguia “Enginyeria electrònica,
industrial i automàtica” al coordinador de grau.
http://biblioguies.udl.cat/enginyeriaelectronica

-

Setembre Correu a UdL-info de la biblioguia “Publicar a
revistes científiques”
http://biblioguies.udl.cat/publicarrevistes

-

Setembre Difusió a la llista de correu UdL-info i al campus
virtual de Doctorat de la biblioguia “Com elaborar un pòster
científic”
http://biblioguies.udl.cat/poster
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-

Setembre Difusió al campus virtual de Doctorat de la
biblioguia “Tesis doctorals”
http://biblioguies.udl.cat/tesisdoctorals

-

Setembre Notícia al campus virtual de la UdL de la
biblioguia “ Recursos per aprendre anglès”
http://biblioguies.udl.cat/aprendreangles

-

Setembre Difusió de la biblioguia “Enginyeria informàtica” al
coordinador de grau.

http://biblioguies.udl.cat/informatica

-

Octubre Difusió al campus virtual de la UdL de la biblioguia
“Guia de premsa”
http://biblioguies.udl.cat/premsa

-

Octubre Correu-e a la llista de distribució UdL-info de la
biblioguia “Guia d ela Setmana de l’Accés Obert”
http://biblioguies.udl.cat/setmanaoa

-

Octubre Correu-e a la llista de distribució UdL-info de la
biblioguia “ Samuel Gili Gaya: la pedagogia incontestable”
http://biblioguies.udl.cat/giligaya

-

Octubre Difusió de la biblioguia de Filologia Hispànica al
curs del profesor Acebrón dins de l’assignatura “Metodologia
del treball acadèmic i de la investigación científica”.
http://biblioguies.udl.cat/hispanica

-

Octubre Difusió de la biblioguia “Recursos per aprendre
anglès” a tots els membres de l’Institut de Llengües
http://biblioguies.udl.cat/aprendreangles

-

Novembre Difusió de la biblioguia “Enginyeria mecànica” al
coordinador de grau i PDI.
http://biblioguies.udl.cat/enginyeriamecanica

-

Novembre Correu-e a la llista de distribució UdL-info de la
biblioguia “Pompeu Fabra, el Mestre”.
http://biblioguies.udl.cat/pompeufabraelmestre

-

Novembre Correu-e a professors d’assignatures vinculades
amb ética i legislació de la Biblioguia “Legislació sanitària”.
http://biblioguies.udl.cat/legislacio-sanitaria

-

Novembre Difusió de la biblioguia “Educació social” a
membres del PDI.
http://biblioguies.udl.cat/educaciosocial
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-

Desembre

Difusió de la biblioguia “Educació infantil” al

coordinador de grau.
http://biblioguies.udl.cat/educacioinfantil

-

Desembre Difusió de la biblioguia “Enginyeria de l’energia i
la sostenibilitat” al coordinador de grau.
http://biblioguies.udl.cat/energia

Nombre de guies realitzades des de gener del 2018 al desembre
2018:
27 biblioguies noves + 29 noves versions de biblioguies anteriors
Indicadors d’avaluació:

Nombre de consultes a les biblioguies des de gener del 2018 al
desembre 2018:
109.624
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FITXA DE SEGUIMENT DE L'ACTIVITAT 2018

Àmbit:

Coordinador: Rodolf González

1. DOCÈNCIA, APRENENTATGE I OCUPABILITAT

1.3. Dissenyar accions de formació centrades en les necessitats
Objectiu estratègic:

dels usuaris
Col·laborar amb els coordinadors d’estudis en la identificació de les

Accions:

necessitats informacionals dels estudiants i integrar activitats
formatives al pla de formació
Nombre de sessions realitzades i nombre d’assistents

Indicadors:

Campanya de màrqueting:

DIFUSIÓ DELS CURSOS PRESENCIALS I VIRTUALS

Recorregut de l’activitat

Difondre als nostres usuaris els cursos que imparteixen diferents
Descripció:

editors i la pròpia Biblioteca i Documenatció per a l’aprenentatge dels
recursos.
Unitat de Serveis als Usuaris

Responsables:

Caps de les biblioteques
Bibliotecaris
Estudiantat de grau

Destinataris:

Estudiantat de postgrau
Personal docent i investigador

Temporització:

Canals de difusió:
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Abans de la realització dels cursos
Fulls informatius
Llistes de correu-e
Campus virtual
Rètols
Web de la BiD

Xarxes socials
Pantalles Infovídeo

-

Gener Publicació al facebook de com accedir als recursos
electrònics.

-

Febrer Correu-e a la llista de distribució UdL-info sobre el
curs online de la Web of Science.

-

Febrer Correu a l’Espai de Coordinació de Doctorat del
campus virtual oferint els cursos: Mendeley, Indicadors i
mètodes per evaluar la producció científica, l’Accés obert de
la documentació científica, etc.
Febrer Publicació al facebook de les sessions de formació
a la Biblioteca de l’ETSEA.

-

-

Març Correu-e al professorat de Dret informant de la sessió
de formació sobre les prestacions dels llibres-e de Thomson
Reuter. Publicació a les xarxes socials (Instagram i facebook).

-

Març Publicació a instagram “com trobar articles de revista”

-

Abril Publicació a instagram de la sessió de formació sobre
Mendeley que ofereix la Biblioteca de l’ETSEA.

-

Maig Notícia a la web de BiD de les sessions de formació
ofertes per les biblioteques durant els mesos de maig-juny.
També publicats a l’apartat d’agenda de la web, al campus
virtual, a les pantalles d’infovídeo i a les xarxes socials
(instagram i facebook). Disseny d’uns cartells.

-

Maig Notícia al campus virtual de l’Escola Tècnica Superior
d’Enginyeria Agrària sobre els cursos de formació de
Mendeley i cerca d’articles a la Biblioteca de l’ETSEA.
Publicació a les xarxes socials (instagram i facebook).

-

Setembre Notícia a la web de BiD de les sessions de
formació ofertes per les biblioteques durant el mes de
setembre. També publicats a l’apartat d’agenda de la web, al
campus virtual, a les pantalles d’infovídeo i a les xarxes
socials (instagram i facebook). Disseny d’uns cartells.

-

Setembre Notícia al campus virtual de l’Escola Tècnica
Superior d’Enginyeria Agrària sobre els cursos de formació
d’Introducció a la Biblioteca que organitza la Biblioteca
d’ETSEA. Publicació a les xarxes socials (Instragram i
facebook).

-

Octubre Correu-e a la llista de distribució UdL-Info del curs
presencial de Scopus organitzat per la FECYT. Notícia al
campus virtual de Doctorat i a les xarxes socials (Instagram i
Facebook).

Accions realitzades:
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Indicadors d’avaluació:
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-

Octubre Sessió presencial a l’alumnat del Grau en
Educació Infanil de Gestions Creatives.

-

Novembre Notícia al campus virtual de les sessions de
formació que tenen programades les biblioteques per als
mesos de novembre i desembre. Cartells a les biblioteques.
Publicació a la web de BiD i a l’apartat de l’agenda de la web.
Notícia a les xarxes socials (instagram i facebook) i a les
pantalles infovídeo.

-

Novembre Notícia al campus virtual de la Facultat de Dret,
Economia i Turisme sobre les sessions de formació de les
bases de dades de dret.

-

Novembre Notícia al campus virtual de la Facultat de Dret,
Economia i Turisme sobre les sessions de formació de les
bases de psicologia i educació.

-

Novembre Notícia al campus virtual de la Facultat de Dret,
Economia i Turisme sobre les sessions de formació
d’enginyeria.

-

Desembre Correu-e a la llista de distribució UdL-info del
segon cicle de formació online de la base de dades Scopus.
Notícia al campus virtual de Doctorat. Publicació a les xarxes
socials (Instagram i facebook).

-

Desembre Notícia al campus virtual de les sessions de
formació ofertades per les biblioteques.

-

Nombre de sessions realitzades: 169

-

Nombre de cursos realitzats: 305

-

Nombre d’assistents: 5.309

FITXA DE SEGUIMENT DE L'ACTIVITAT 2018

Àmbit:

Coordinador: Rodolf González

1. DOCÈNCIA, APRENENTATGE I OCUPABILITAT

1.3. Dissenyar accions de formació centrades en les necessitats
Objectiu estratègic:

dels usuaris.
Fomentar l’assignatura sobre competències informacionals dins els

Accions:

Indicadors:

Campanya de màrqueting:

graus
Nombre d’accions de difusió

DIFUSIÓ DEL CURS DE MATÈRIA TRANSVERSAL

Recorregut de l’activitat

Difondre el curs que Biblioteca i Documetació imparteix amb
Descripció:

reconeixement de crèdits ECTS per tal de desenvolupar les
competències informacionals.
Àrea de Serveis als Usuaris

Responsables:

Caps de les biblioteques
Estudiantat de grau

Destinataris:
Estudiantat de postgrau
Temporització:

Canals de difusió:
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Dos mesos abans de la realització del curs
Fulls informatius
Llistes de correu-e
Campus virtual
Rètols
Taulells de préstec
Sessions de formació d'usuaris
Web de la BiD
Pantalles Infovídeo
Xarxes socials

FITXA DE SEGUIMENT DE L'ACTIVITAT 2018

Accions realitzades:

Coordinador: Rodolf González

-

Gener:
Correu-e a la llista de distribució UdL-info,
Dos notícies al campus virtual de la UdL
Publicació a facebook i instagram
Confecció d’un cartell
Confecció de flyers

-

Febrer:
Notícia recordatori al campus virtual

-

Març: Difusió a facebook. Es deixa a la web de Biblioteca i
Documentació com a notícia fixa.

Nombre d’accions de difusió: 10
Indicadors d’avaluació:
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Nombre d’assistents a les sessions de formació: 4

FITXA DE SEGUIMENT DE L'ACTIVITAT 2018

Àmbit:

Coordinador: Romina Sancho

2. RECERCA I TRANSFERÈNCIA DE CONEIXEMENT

2.1 Donar suport al PDI, als grups de recerca i a la xarxa de
recerca de la UdL.
Objectiu estratègic:

2.4. Realitzar i potenciar guies i recomanacions per a publicar en
accés obert i informar sobre la propietat intel·lectual.
Donar suport al PDI en la publicació en accés obert, propietat

Accions:

intel·lectual i llicències Creative Commons (CC)
Nombre d’accions realitzades

Indicadors:

Presentacions a diferents departaments
DIFUSIÓ DEL REPOSITORI OBERT DE LA UDL

Campanya de màrqueting:

DIFUSIÓ D’ACCIONS PER POTENCIAR L’ACCÉS OBERT
Recorregut de l’activitat

Donar a conèixer el Repositori Obert UdL per tal d’augmentar el
nombre de publicacions del PDI incloses al Repositori Obert de la UdL
Descripció:

i augmentar la seva visibilitat.
Difondre diferents accions que la biblioteca duu a terme per tal de
potenciar la publicació en accés obert
Unitat de Serveis als Usuaris

Responsables:

Destinataris:

Temporització:

Canals de difusió:

21

Caps de les biblioteques
Personal docent i investigador
Permanent
Fulls informatius
Llistes de correu-e
Rètols i/o tríptics
Sessions de formació d'usuaris

FITXA DE SEGUIMENT DE L'ACTIVITAT 2018

Coordinador: Romina Sancho

Presentacions presencials
Web de la BiD
Xarxes socials: facebook i Instagram
-

Gener Sessió presencial “Aprèn a gestionar la teva identitat
digital per millorar la teva producció científica en l'àmbit de les
Humanitats” Repositori + Orcid + perfils d’investigadors a la
Biblioteca de Lletres.

-

Març Correu-e a la llista de distribució UdL-Info i a Recerca
informant dels cupons gratuïts per publicar a les revistes de la
Royal Society of Chemistry (RSC). Notícia al campus virtual
de Doctorat i notícia a la web.

-

Març Correu-e a la llista de distribució UdL-Info i a Recerca
informant del descompte del 10% en la publicació d’articles a
l’editorial MDPI. Notícia al campus virtual de Doctorat i notícia
a la web.

-

Abril Elaboració de la biblioguia “Dades de recerca: suport
en la gestió i difusió” on es pot trobar més informació sobre
les dades de recerca, organismes finançadors i eines per
elaboració de plans de gestió de dades. Difusió a la llista de
distribució de Recerca.
http://biblioguies.udl.cat/dadesrecerca

-

Abril Correu-e recordatori a les llistes de distribució UdL-

Accions realitzades:

Info i Recerca informant de 3 cupons gratuïts per publicar en
accés obert a les revistes de la Royal Society of Chemistry
(RSC). Notícia al campus virtual.

-

Abril Notícia al campus virtual de la Facultat de Dret,
Economia i Turisme sobre el training “Estrategias avanzadas
de búsqueda en las investigaciones científicas-técnicas”.

-

Juny Correu-e a la llista de distribució UdL-Info i a Recerca
informant d’un cupó gratuït per publiar a les revistes de
l’editorial Emerald. Notícia al campus virtual de Doctorat i
notícia a la web.
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-

Coordinador: Romina Sancho

Juny Trobades de les biblioteques amb els coordinadors de
grau per tal de donar a conéixer el Repositori Obert UdL i
oferir la col·laboració de les biblioteques.

-

Setembre Correu a la llista UdL-info informant dels
descomptes i cupons per publicar en accés obert a les
editorials MDPI, Emerald i RSC.

-

Octubre Correu a la llista de distribució UdL-info de la
biblioguia “Guia de la Setmana de l’Accés Obert” i difusió de
la Setmana de l’Accés Obert al campus virtual.
http://biblioguies.udl.cat/setmanaoa

-

Octubre Difusió a la llista de distribució UdL-info i Recerca
del curs en català i anglès Micro-MOOC d’accés obert ofert a
través de Twitter dins de la Setmana Internacional de l’Accés
Obert. També notícia al campus virtual de la UdL, al campus
virtual de Doctorat, a la web de la UdL i a la web de BiD.

Nombre d’accions de difusió: més de 30
Articles publicats en accés obert a la UdL: L’any 2018 es van
Indicadors d’avaluació:

publicar 363 articles en accés obert. Dades extretes de la web de
l’Observatori de l’Accés Obert.
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Àmbit:

Objectiu estratègic:

Accions:

Coordinador: Romina Sancho

2. RECERCA I TRANSFERÈNCIA DE CONEIXEMENT

2.3. Recollir i difondre la producción científica de la UdL.

Participar en el Portal de Recerca de Catalunya

Nombre de professors de la UdL al PRC
Indicadors:

Campanya de màrqueting:

Nombre de publicacions de la UdL al PRC
DIFUSIÓ DEL PORTAL DE LA RECERCA DE CATALUNYA

Recorregut de l’activitat

Descripció:

Donar a conèixer el Portal de la Recerca de Catalunya al PDI.

Unitat de Serveis als Usuaris
Responsables:

Destinataris:

Temporització:

Canals de difusió:

Caps de les biblioteques
Personal docent i investigador
Permanent
Llistes de correu-e
Presentacions presencials
Web de la BiD
Xarxes socials
-

Abril  correu-e del Vicerector de Recerca a la llista de
distribució de Recerca de la UdL informant sobre la gestió de
les dades en la ciència oberta i l’enquesta de gestió de dades
de recerca.

Accions realitzades:
-

Abril Difusió de la biblioguia de Dades de recerca:
http://biblioguies.udl.cat/dadesrecerca elaborada per la BiD
sobre les dades de recerca, els organismes finançadors i les
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Coordinador: Romina Sancho

eines per elaborar el pla de gestió de dades.
-

Juny  notícia a la web de la BiD sobre el Portal de la Recerca
de Catalunya (PRC).

Nombre d’investigadors de la UdL al PRC: 807
Indicadors d’avaluació:
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Àmbit:

Objectiu estratègic:

Coordinador: Mònica Gràcia

4. COMUNITAT UNIVERSITÀRIA I POLÍTIQUES TRANSVERSALS

4.2 Potenciar la comunicació amb els usuaris

Potenciar la presència a les xarxes socials, de manera coordinada
Accions:

amb les accions institucionals dutes a terme per la UdL
Nombre de xarxes socials en les quals participa BiD

Indicadors:

Nombre de seguidors a les xarxes socials
Nombre de publicacions a les xarxes socials

Campanya de màrqueting:

DIFUSIÓ DE LES XARXES SOCIALS: FACEBOOK I INSTAGRAM

Recorregut de l’activitat

Potenciar la comunicació a través dels canals de Facebook i
Descripció:

Instagram per tal de fidelitzar els usuaris existents i fer accions per
captar nous seguidors.
Àrea de Col·lecció i Difusió

Responsables:

Grup de Xarxes socials
Caps de les biblioteques
Estudiantat de grau
Estudiantat de postgrau

Destinataris:
Personal docent i investigador
PAS
Temporització:

Canals de difusió:
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Fulls informatius
Rètols
Llistes de correu-e
Campus virtual
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Coordinador: Mònica Gràcia

Sessions de formació d'usuaris
Web de la BiD
Xarxes socials
-

Gener Promoció de l’eina social Instagram amb un concurs
#Descansaifesunafoto amb sorteig d’una entrada doble per
anar a veure una obra de teatre a la Llotja, a escollir entre
“Frankenstein” i “Cirano”. Es va elaborar un photocall per
biblioteca i es va fer difusió amb cartells i a través del
Facebook, Instagram, notícies al web de la BiD i al campus
virtual de la UdL.

-

Gener S’inicia la publicació d’històries dins d’instagram.

-

Gener Continuació de la campanya #robaunpoema que
consisteix en construir cada dimecres un poema a partir dels
títols dels lloms dels llibres amb l’objectiu de donar-nos
visibilitat i crear teixit.

-

Setembre promoció d’Instagram a les Acollides de nous
estudiants.

-

Octubre Celebrem el #Diadelabiblioteca preguntant a les
xarxes “Què t’inspiren les biblioteques”?

-

Novembre Primer aniversari d’Instagram. Publicació a
Instagram.

-

Desembre Photocall a les entrades de les biblioteques
perquè es facin una fotografia amb motius nadalenc i la
comparteixin a les xarxes.

Accions realitzades:

Nombre de xarxes socials en les quals participa la BiD: 4 (Flickr,
Facebook, Youtube i Instagram)
Nombre de posts publicats al facebook: 101
Indicadors d’avaluació:

Nombre de posts publicats a Instagram: 194
Nombre de seguidors al facebook: 1.467 (s’incrementa en 11 nous
seguidors)
Nombre de seguidors a l’instagram: 821
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Àmbit:

Objectiu estratègic:

Coordinador: Mònica Gràcia

4. COMUNITAT UNIVERSITÀRIA I POLÍTIQUES TRANSVERSALS

4.2 Potenciar la comunicació amb els usuaris.

Potenciar la presència a les xarxes socials, de manera coordinada amb
Accions:

Indicadors:

les accions institucionals dutes a terme per la UdL.
Nombre de vídeos curts portats a terme

PROMOCIÓ DELS SERVEIS DE LA BiD EN FORMAT VÍDEOS DE
Campanya de màrqueting:

CURTA DURADA
Recorregut de l’activitat

Donar a conèixer serveis existents o nous a tota la comunitat
Descripció:

universitària a través de vídeos curts i posteriorment penjats al Youtube.
Grup de Xarxes socials

Responsables:

Caps de Biblioteca
Estudiantat de grau
Estudiantat de postgrau

Destinataris:
Personal docent i investigador
PAS
Temporització:

Canals de difusió:
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Coordinador: Mònica Gràcia

-

Gener Publicació al canal Youtube d’un vídeo sobre el servei de
formació d'usuaris de Biblioteca i Documentació (BiD).

-

Febrer Vídeo de la inauguració de l’exposició bibliogràfica Manuel
de Pedrolo: una veu rebel, a càrrec de la Unitat d’Audiovisuals.
Publicació al Youtube.

-

Març Creació del vídeo “Resum de la Memòria de Biblioteca i
Documentació (BiD) corresponent al curs acadèmic 2016-2017.
Difusió als membres de la Comissió General de Biblioteca i
Documentació i publicació al Youtube.

-

Setembre Creació d’un vídeo per a l’acollida dels nous alumnes
de la Biblioteca de Ciències de la Salut. Publicació al Youtube.

-

Desembre Creació d’un vídeo per felicitar el Nadal 2018.
Publicació al Youtube i difusió a la llista de distribució UdL-info.

Accions realitzades:

Nombre de nous vídeos creats al Youtube: 5
Indicadors d’avaluació:

Nombre de visualitzacions als nous vídeos de Youtube creats per
la al 2018: 663
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Àmbit:

Objectiu estratègic:

Accions:

Indicadors:

Coordinador: Mònica Gràcia

5. ORGANITZACIÓ, RECURSOS I SERVEIS

5.4 Analitzar la qualitat dels recursos i serveis.

Revisar i actualitzar la carta de serveis

Nombre d’accions realitzades

CONEIX ELS TEUS DRETS I DEURES. DIFUSIÓ DE LA CARTA DE
Campanya de màrqueting:

SERVEIS
Recorregut de l’activitat

Fer arribar als usuaris tots els serveis que els hi oferim, saber quins
Descripció:

són els seus drets i els seus deures.
Àrea de Serveis als Usuaris

Responsables:

Caps de biblioteques
Estudiantat de grau
Estudiantat de postgrau

Destinataris:
Personal docent i investigador
PAS
Temporització:

Canals de difusió:

En el moment que es redacti la nova Carta de Serveis
Guies temàtiques
Web de la BiD
Llistes de correu-e
Targetons
-

Juny Creació de la nova Carta de Serveis de la BiD i
publicació a la web.

-

Juliol Notícia al campus virtual sobre els drets i deures de la

Accions realitzades:
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Coordinador: Mònica Gràcia

nova Carta de serveis.

Indicadors d’avaluació:
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-

Setembre Correu-e a la llista de distribució UdL-info de la
nova Carta de Serveis, notícia al campus virtual per a tots els
alumnes i notícia a la web de BiD.

-

Desembre Disseny d’un targetó de la carta de serveis.

Nombre d’accions realitzades: 6

FITXA DE SEGUIMENT DE L'ACTIVITAT 2018

Coordinador: Mònica Gràcia

5. ORGANITZACIÓ, RECURSOS I SERVEIS
Àmbit:
5.7 Millorar espais, equipaments i tecnologia per a fer treballs,
Objectiu estratègic:

Accions:

estudiar conjuntament i compartir idees
Potenciar l’ús dels espais actuals

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

Campanya de màrqueting:

Nombre d’espais de treball individual i en grup nous
DIFUSIÓ DELS NOUS ESPAIS

Recorregut de l’activitat

Descripció:

Donar a conèixer els nous espais que la biblioteca disposa.

Àrea de Serveis als usuaris
Responsables:

Caps de les biblioteques
Estudiantat de grau
Estudiantat de postgrau

Destinataris:
Personal docent i investigador
PAS
Temporització:

Canals de difusió:
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Fulls informatius
Tríptics
Rètols
Llistes de correu-e
Campus virtual
Sessions de formació d'usuaris
Web de la BiD
Xarxes socials
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Accions realitzades:

Coordinador: Mònica Gràcia

-

Febrer Notícia a la web de Biblioteca i Documentació i al
campus de la Facultat de Dret, Economia i Turisme informant
dels 4 nous espais de treball col·laboratiu i treball en grup

-

Juliol Notícia al campus virtual sobre l’espai de llengües de la
Biblioteca de Cappont.

-

Setembre Notícia al campus virtual dels espais de treball en
grup de cada biblioteca per als nous alumnes

Nombre de nous espais de treball individual i en grup nous:
4
Indicadors d’avaluació:
Nombre de reserves i/o préstecs dels espais de treball
individual i en grup: 17.478 (increment de 941 respecte a l’any
anterior)
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Àmbit:

Objectiu estratègic:

Coordinador: Romina Sancho

5. ORGANITZACIÓ, RECURSOS I SERVEIS

5.8 Potenciar l’ús dels equipaments tecnològics

Adquirir nous equipaments informàtics (ordinadors portàtils, tablets,
Accions:

etc.)
Facilitar el seu ús

Indicadors:

Campanya de màrqueting:

Nombre d’equipaments tecnològics nous

DIFUSIÓ DELS NOUS EQUIPAMENTS TECNOLÒGICS

Recorregut de l’activitat

Donar a conèixer els nous equipaments que la biblioteca adquireix i
Descripció:

posar-los a disposició dels usuaris.
Àrea de Serveis als usuaris

Responsables:

Caps de les biblioteques
Estudiantat de grau
Estudiantat de postgrau

Destinataris:
Personal docent i investigador
PAS
Temporització:

Canals de difusió:
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Tríptics
Rètols
Llistes de correu-e
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Coordinador: Romina Sancho

Web de la BiD
Web de cada biblioteca
Xarxes socials
-

Març Publicació al facebook i instagram del servei de
préstec de bateries externes.

-

Abril Notícia al campus virtual sobre el préstec de dispositius
electrònics a les biblioteques.

-

Juliol Publicació al facebook
fotocopiadores de les biblioteques.

-

Setembre Notícia al campus virtual sobre el préstec
d’ordinadors portàtils, tablets, etc (tecnopréstec).

-

Setembre Disseny d’una infografia de com imprimir i
fotocopiar. Cartell imprès i difusió a les xarxes socials
(instagram i facebook).

-

Octubre Notícia al campus virtual sobre l’ampliació de
tablets a les biblioteques. Publicació al facebook.

-

Octubre Publicació al facebook i instagram de dos nous
auriculars a la Biblioteca de Ciències de la Salut per escoltar
maerials en àudio.

-

Novembre Notícia al campus virtual sobre el servei de
préstec de videocàmeres.

-

Novembre Notícia al campus virtual informant de les noves
tablets disponibles a les biblioteques.

Accions realitzades:

de

com

utilitzar

les

Nombre d’accions realitzades: 14
Indicadors d’avaluació:
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Àmbit:

Coordinador: Mònica Gràcia

5. ORGANITZACIÓ, RECURSOS I SERVEIS

5.9 Incorporar i prioritzar els continguts digitals com a part
Objectiu estratègic:

principal de les col·leccions
Incrementar el nombre i l’ús de llibres i revistes digitals (Biblioteca

Accions:

Digital)
Nombre de fullets informatius enviats

Indicadors:

Nombre de consultes rebudes als recursos-e de pagament
Nombre de descàrregues rebudes als recursos-e de pagament
DIFUSIÓ DELS LLIBRES-E, REVISTES-E I BASES DE DADES DE

Campanya de màrqueting:

PAGAMENT
Recorregut de l’activitat

Difondre els nous o existents llibres-e, revistes-e i bases de dades ja
siguin procedents de compra consorciada com institucional amb
Descripció:

l’objectiu d’incrementar l’ús de la col·lecció bibliogràfica en format
electrònic.
Àrea de Col·lecció i Difusió

Responsables:

Caps de les biblioteques
Estudiantat de grau
Estudiantat de postgrau

Destinataris:
Personal docent i investigador
PAS
Temporització:
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Canals de difusió:

Accions realitzades:
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Coordinador: Mònica Gràcia

Fulls informatius
Tríptics
Rètols
Llistes de correu-e
Campus virtual
Sessions de formació d'usuaris
Web de la BiD: CercaTot i Llistat A-Z Bases de dades
Xarxes socials
-

Gener Correu-e a la llista de distribució Udl-info sobre la
compra dels 170 manuals i codis actualitzats de dret de les
editorials Aranzadi i Civitas

-

Gener Correu-e a la llista de distribució UdL-info sobre la
compra consorciada de llibres-e de l’editorial Elsevier.

-

Gener Notícia al campus virtual de la Facultat de Dret,
Economia i Turisme sobre un nou recurs electrònic de dret.

-

Febrer Correu-e a la llista de distribució UdL-info sobre el curs
online de la Web of Science.

-

Juny Notícia al campus virtual
bibliogràfiques a les biblioteques.

-

Juliol Notícia a l’espai de doctorat informant de l’aparició del
Journal Citation Reports 2018. Correu a la llista de distribució de
Recerca i al bloc del Repositori Obert UdL.

-

Setembre Notícia al campus virtual de la Facultat d’Infermeria i
Fisioteràpia sobre el nou llibre electrònic: Medicina interna del
Farreras.

-

Octubre Correu-e a la llista de distribució UdL-Info del curs
presencial de Scopus organitzat per la FECYT. Notícia al
campus virtual de Doctorat i a les xarxes socials (Instagram i
Facebook).

-

Octubre Notícia al campus virtual de la Facultat de Medicina
sobre les novetats en nutrició humana i dietètica.

-

Octubre Notícia al campus virtual de la Facultat de Medicina
sobre les últimes edicions de llibres de bibliografia recomanada
del Grau de Medicina.

-

Octubre Notícia al campus virtual de la Facultat d’Infermeria i
Fisioteràpia sobre la novetat en mesures de seguretat del
pacient i bones pràctiques a la Biblioteca de Ciències de la Salut.

sobre

les

novetats
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-

Novembre Notícia al campus virtual de la base de dades MLA.

-

Novembre Notícia al campus virtual de la Facultat de Medicina
sobre la darrera edició en format electrònica del llibre Bases
anatómicas del diagnostico por imagen de Peter Fleckenstein.

-

Novembre Notícia al campus virtual de la Facultat d’Infermeria
i Fisioteràpia sobre la novetat en fisioteràpia invasiva a la
Biblioteca de Ciències de la Salut.

-

Desembre Correu-e a la llista de distribució UdL-info del segon
cicle de formació online de la base de dades Scopus. Notícia al
campus virtual de Doctorat.

-

Desembre Notícia al campus virtual de la base de dades MLA
amb text complet.

-

Desembre Notícia al campus virtual de la Facultat de Dret,
Economia i Turisme sobre l’estil de citació IEEE.

-

Desembre Notícia al campus virtual de la Facultat d’Infermeria
i Fisioteràpia sobre el nou recurs electrònic d’infermeria NNN
Consult a la Biblioteca de Ciències de la Salut.

-

Desembre Notícia al campus virtual de la Facultat d’Infermeria
i Fisioteràpia sobre l’accés a la plataforma NNN Consult.

Llistat de fullets informatius “mailchimps” enviats des de les
biblioteques a professors, doctorants i investigadors:
Biblioteca de Ciències de la Salut
-

Llibres-e Departaments Infermeria (Abril 2018)

-

Llibres-e Departaments CMB (Abril 2018)

-

Llibres-e Departaments Cirurgia (Abril 2018)

-

Llibres-e Departaments MEX (Abril 2018)

-

Llibres-e Departaments Medicina (Abril 2018)

-

Enquesta-CMB (Abril 2018)

-

Enquesta-Cirurgia (Abril 2018)

-

Enquesta-MEX (Abril 2018)

-

Enquesta-Infermeria (Abril 2018)

-

Enquesta-Medicina (Abril 2018)

Biblioteca de Lletres
-
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-

Corpus.byu.edu (març)

-

La teva opinió ens interessa!!! (abril)

-

Manuscripta: a journal for manuscript research (juny)

Biblioteca d’ETSEA
De gener a febrer:
-

Novetat en Llibre Electrònic: Microbial Biotechnology

-

Novetat en Llibre Electrònic: Sourdough Biotechnology

-

Novetat en Llibre Electrònic: Solid-State Fermentation

-

Novetat en Llibre Electrònic: Veterinary Disease

-

Novetat en Llibre Electrònic: Chemicals from Biomass

-

Novetat en Llibre Electrònic: Soil Degradable Bioplastics

-

Novetat en Llibre Electrònic: Plant & Food Biosecurity

-

Novetat en Llibre Electrònic: Stress Signaling in Plants I

-

Novetat en Llibre Electrònic: Stress Signaling in Plants II

-

Novetat en Llibre Electrònic: Evolution

-

Novetat en Llibre Electrònic: Plant Breeding

-

Novetat en Llibre Electrònic: Agriculture de Précision

-

Novetat en Llibre Electrònic: Bio-Nanotechnology

-

Novetat en Llibre Electrònic: Bioactive Natural Products

-

Novetat en Llibre Electrònic: Braided Rivers

-

Novetat en Llibre Electrònic: Chamomile

-

Novetat en Llibre Electrònic: Edible Oil Processing

-

Novetat en Llibre Electrònic: Airborne Laser Scanning

-

Novetat en Llibre Electrònic: Engineering of Foods

-

Novetat en Llibre Electrònic: Engineering of Lakes

-

Novetat en Llibre Electrònic: Geomorphic River systems

-

Novetat en Llibre Electrònic: Eucalypts

-

Novetat en Llibre Electrònic: Pédologie

-

Novetat

en

Llibre

Electrònic:

Microalgal

Novetat en Llibre Electrònic: Marine proteins and peptides
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-

Novetat en Llibre Electrònic: Plant Food Phytochemicals

-

Novetat en Llibre Electrònic: Pesticide Chemistry

-

Novetat en Llibre Electrònic: Plant Image Analysis

Culture

FITXA DE SEGUIMENT DE L'ACTIVITAT 2018

Coordinador: Mònica Gràcia

-

Novetat en Llibre Electrònic: Milk and Dairy Products

-

Novetat en Llibre Electrònic: Nanoscience and Nanotechnology

-

Novetat en Llibre Electrònic: Precision Crop Protection

-

Novetat en Llibre Electrònic: Precision Livestock Farming

-

Novetat en Llibre Electrònic: Process Systems Engineering

-

Novetat en Llibre Electrònic: Quantitative Sensory Analysis

-

Novetat en Llibre Electrònic: Resistant Starch

-

Novetat en Llibre Electrònic: Stevioside

-

Novetat en Llibre Electrònic: Sustainable food processing

-

Novetat en Llibre Electrònic: Sustainable Food Production

-

Novetat en Llibre Electrònic: Whittemore's Pig Production

-

Novetat en Llibre Electrònic: Wildlife Demography

-

Novetat en Llibre Electrònic: Acrylamide in Food

-

Novetat en Llibre Electrònic: Biochemical Engineering and
Biotechnology

-

Novetat en Llibre Electrònic: Biotechnology for Beginners

-

Novetat en Llibre Electrònic: Climate Change

-

Novetat en Llibre Electrònic: Bioprocesses, Bioreactors and
Controls

-

Novetat

en

Llibre

Electrònic:

Production,

Isolation

and

Purification of Industrial Products
-

Novetat en llibre Electrònic: Essential oils

-

Novetat en Llibre Electrònic: Fenner's Veterinary Virology

-

Novetat en Llibre Electrònic: Fundamentals of Toxicology

-

Novetat en Llibre Electrònic: Genetically Modified Organisms in
Food

40

-

Novetat en Llibre Electrònic: Medicinal Plants

-

Novetat en Llibre Electrònic: Microbial Enzymes

-

Novetat en Llibre Electrònic: Chemistry and Water

-

Novetat en Llibre Electrònic: Bioprocess Engineering

-

Novetat en Llibre Electrònic: Wetlands

-

Novetat en Llibre Electrònic: Food and Beverages Industry

-

Novetat en Llibre Electrònic: Solid Waste Management

FITXA DE SEGUIMENT DE L'ACTIVITAT 2018
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-

Novetat en Llibre Electrònic: Energy Sources

-

Novetat en Llibre Electrònic: Climate Science

-

Novetat en Llibre Electrònic: Food Preservation

-

Novetat

en

Llibre

Electrònic:

Geotechnical

Engineering

Calculations
-

Novetat en Llibre Electrònic: Biofuels Production

-

Novetat en Llibre Electrònic: Toxicology of Chemical Warfare

-

Novetat en Llibre Electrònic: Natural Pigments in Food and
Beverages

-

Novetat en Llibre Electrònic: Insect Ecology

-

Novetat en Llibre Electrònic: Land Restoration

-

Novetat en Llibre Electrònic: Microplastics in Marine Ecosystems

-

Novetat en Llibre Electrònic: Microplastic Pollutants

-

Novetat en Llibre Electrònic: Mims' Pathogenesis

-

Novetat en Llibre Electrònic: Food Processing Operations

-

Novetat en Llibre Electrònic: Morphological Mouse Phenotyping

-

Novetat en Llibre Electrònic: Mycorrhizal Mediation of Soil

-

Novetat en Llibre Electrònic: Offshore Wind Farms

-

Novetat en Llibre Electrònic: Producing Safe Eggs

-

Novetat en Llibre Electrònic: Saunders Handbook of Veterinary
Drugs

-

Novetat en Llibre Electrònic: Fruit Wine Production

-

Novetat en Llibre Electrònic: Smart Energy Grid Engineering

-

Novetat en Llibre Electrònic: Signal Transduction (copy 01)

-

Novetat en Llibre Electrònic: Sustainable Protein Sources

-

Novetat en Llibre Electrònic: The Gut-Brain Axis

-

Novetat en Llibre Electrònic: Life Cycle Assessment of Textiles
and Clothing

Nombre de fullets informatius enviats: 94
Indicadors d’avaluació:
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Nombre de sessions, consultes i descàrregues de recursos
electrònics de pagament: 210.865 sessions, 138.616 consultes
i 251.008 descàrregues

FITXA DE SEGUIMENT DE L'ACTIVITAT 2018

Coordinador: Mònica Gràcia

5. ORGANITZACIÓ, RECURSOS I SERVEIS
Àmbit:

Objectiu estratègic:

Accions:

5.11 Desenvolupar un pla de col·leccions especials

Realitzar el pla de col·leccions especials

Nou contingut incorporat al Portal de Fons Especials
Indicadors:

Campanya de màrqueting:

Nombre d’exposicions realitzades amb fons especials
DIFUSIÓ DELS FONS ESPECIALS

Recorregut de l’activitat

Donar a conèixer els fons especials a tota la comunitat universitària i a
Descripció:

la societat en general
Àrea de Recursos Documentals

Responsables:

Grup de Fons especials
Caps de les biblioteques
Estudiantat de grau
Estudiantat de postgrau

Destinataris:
Personal docent i investigador
PAS
Temporització:

Canals de difusió:
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Permanent
Fulls informatius
Rètols
Llistes de correu-e
Campus virtual
Exposicions
Web de la BiD: apartat Fons especials
Repositori Obert UdL

FITXA DE SEGUIMENT DE L'ACTIVITAT 2018

Coordinador: Mònica Gràcia

Xarxes socials

Accions realitzades:

-

Febrer Notícia a la web de BiD sobre el fons Humbert Torres
informant de l’accessibilitat a un manuscrit inèdit sobre la
metapsíquica.

-

Abril Notícia a la web de BiD sobre els fons especials Josep
Vallverdú informant d’obres juvenils, quaderns escolars i reculls
d’articles breus accesibles a través del Repositori de fons
especials.

-

Maig Publicació al Facebook dels programes de les Festes
Majors de Lleida del fons Romà Sol – Carme Torres que es
troben digitalitzats i consultables.

-

Juliol Notícia a la web de BiD sobre el fons Doctor Roc Pifarré
informant de la visita de la seva familia a la Biblioteca de
Ciències de la Salut.

-

Setembre Correu-e a la llista de distribució UdL-info sobre
l’exposició bibliográfica “Samuel Gili Gaya: la pedagogia
incontestable”. Disseny del cartell de l’exposició. Notícia a la web
de BiD i difusió a les xarxes socials (Facebook i Instagram).
Notícia a l’agenda de la web.

-

Octubre Correu-e a la llista de distribució UdL-info sobre la
cloenda de l’exposició bibliogràfica “Samuel Gili Gaya: la
pedagogía incontestable”. Notícia a la web de BiD i difusió a les
xarxes socials (Facebook i Instagram). Notícia a l’agenda de la
web.

-

Novembre Correu-e a la llista de distribució UdL-info sobre
l’exposició bibliogràfica “Pompeu Fabra, el Mestre”. Disseny del
cartell. Notícia a l’Agenda de la web de BiD. Publicació a les
xarxes (Facebook i Instagram).

-

Novembre Notícia a la web de BiD sobre la donació que fan
els familiars de Francesc Porta Vilalta a la Biblioteca de Lletres.
Notícia a l’agenda de la web. Publicació al Facebook.
També
notícia
a
la
web
de
la
UdL:
http://www.udl.cat/ca/serveis/oficina/Noticies/La-UdL-rep-el-fonsdocumental-de-Francesc-Porta-Vilalta/
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-

Novembre Creació de l’àlbum fotogràfic Fons Romà Sol al
Flickr

-

Desembre Creació de l’àlbum fotogràfic Fons Francesc Porta i
Vilalta al Flickr

FITXA DE SEGUIMENT DE L'ACTIVITAT 2018

Coordinador: Mònica Gràcia

Nou contingut incorporat al Portal de Fons Especials:
actualització de les fitxes Xuriguera, Vallverdú, Humbert Torres i
Porta Vilalta.
Nombre d’exposicions bibliogràfiques realitzades amb fons
Indicadors d’avaluació:

especials: 3
. Manuel de Pedrolo: una veu rebel
. Samuel Gili Gaya: la pedagogía incontestable
. Pompeu Fabra, el Mestre
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5. Altres accions de difusió

Àmbit:

4. COMUNITAT UNIVERSITÀRIA I POLÍTIQUES TRANSVERSALS

Objectiu
estratègic:

4.2 Potenciar la comunicació amb els usuaris

Potenciar la realització d’activitats als espais de les biblioteques:
•

Exposicions a les biblioteques

Febrer Exposició bibliogràfica Una veu rebel. 100 anys Manuel de Pedrolo.
Exposició organitzada per la Biblioteca de Lletres i Cappont. Disseny del cartell. Vídeo
al Youtube de la inauguració de l’exposició:
https://youtu.be/TpNUypGxLjA
Març Exposició bibliogràfica Feminisme sense excuses. Exposició organitzada per
a la Biblioteca de Cappont. Disseny del cartell i notícia a la web de BiD.
Setembre--> Exposició bibliogràfica Samuel Gili Gaya: la pedagogía incontestable.
Exposició organitzada per la Biblioteca de Lletres i Cappont. Disseny del cartell i
confecció d’una biblioguia.
Octubre--> Exposició bibliogràfica Aquells pupitres de fusta. Exposició organitzada
per la Biblioteca de Cappont. Disseny del cartell i notícia a la web de BiD.
Accions:
Novembre Exposició bibliográfica Pompeu Fabra, el Mestre. Exposició organitzada
per la Biblioteca de Lletres i Cappont. Disseny del cartell, notícia a la web de BiD i
confecció d’una biblioguia.
•

Sant Jordi a les biblioteques

. Parades amb llibres del fons de donatius o duplicats a totes les biblioteques de la UdL.
. Elaboració d’un punt de llibre a la Biblioteca de Lletres.
. Photocall de Sant Jordi a la Biblioteca de Cappont.
. Notícia a la web de BiD.
. Publicació de fotografíes a les xarxes i al Flickr.
•

Dia d’Europa

. Notícia a la web de BiD i al campus virtual sobre les activitats programades pel CDE
pel Dia d’Europa.
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. Estand informatiu al Campus de l’ETSEA on es distribueixen fullets i publicacions
divulgatives relatives a la Unió Europea.
. Visites guiades al CDE i explicació dels serveis que ofereixen, recursos de què
disposa, etc.
•

Enquesta de satisfacció als usuaris

Al març del 2018 es posa a disposició de la comunitat universitària l’enquesta de
satisfacció als usuaris. Es van fer una sèrie d’accions per donar-la a conéixer:
. Correu-e a la llista de distribució UdL-info
. Notícies al campus virtual i al de doctorat
. Correus als departaments i/o centres
. Publicacions a les xarxes socials (Facebook i Instagram)
. Cartells, fullets…
. Notícia a la web de BiD
•

Tramesa de notícies al campus virtual de la UdL

Enviades a tota la comunitat universitària:
Gener:
Obertura de les Biblioteques els dissabtes durant el període d’exàmens
Sorteig Instagram #descansaifesunafoto
Matricula’t al curs de matèria transversal
Ampliació horari obertura extraordinària Biblioteca de Lletres
Febrer:
Places disponibles al curs de matèria transversal 2 crèdits ECTS
Darrera setmana per participar al sorteig d’una entrada doble per veure un espectacle
CercaTot: el nou cercador de recursos d’informació
La Biblioteca t’ajuda a fer un pòster científic
Març:
Llibres-e d’Elsevier
Obertura de les biblioteques durant la Setmana Santa
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Abril:
Obertura de les biblioteques en dissabtes període d’exàmens
Enquesta de satisfacció d’usuaris
Préstec de dispositius electrònics a les biblioteques
Grau satisfacció usuaris Biblioteca i Documentació. Enquesta
3 cupons gratuïts per publicar en accés obert a les revistes RSC
Maig:
El Centre de Documentació Europea (CDE) celebra el Dia d’Europa
Cursos de formació a les biblioteques de la UdL
Obertura de les biblioteques en dissabtes períodes d’exàmens
Obertura extraordinària nits de les biblioteques de lletres i l’ETSEA
Juny:
Obertura biblioteques en horari nocturn
Novetats bibliogràfiques a les biblioteques
Juliol:
Espai de llengües a la Biblioteca de Cappont
Horari d’estiu a les biblioteques
Setembre:
Consulteu els vostres drets i deures a la nova Carta de Serveis!
Tecnopréstec
Biblioguia: Recursos per aprendre anglès
Reserva un espai de treball de la biblioteca
Octubre:
Nova biblioguia de premsa
Obertura de les biblioteques en dissabtes períodes d’exàmens
Ampliació de tablets a les biblioteques de la UdL

Novembre
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Sessions de formació a les biblioteques de la UdL
Préstec de videocàmeres
Espai BIBLIOTECA dins del campus virtual
Desembre:
Cursos de formació a les biblioteques
MLA amb text complet
Horaris especials Festes de Nadal a les Biblioteques

Enviades a les Facultats de cada campus:
BIB. CAPPONT
Gener:
Nou recurs electrònic de dret
Febrer:
Nous espais de treball en grup
Abril:
Training “Estrategias avanzadas de búsqueda en las investigacions científicas-técnicas”
Biblioguia per a fer un pòster científic
Novembre:
Sessions de formació sobre bases de dades de DRET
Sessions de formació sobre bases de dades de PSICOLOGIA I EDUCACIÓ
Sessions de formació d’Enginyeria
Desembre:
Estil de citació IEEE

BIB. CIÈNCIES SALUT
Setembre:
Nou llibre electrònic: Medicina interna/Farreras, Rozman (18ª edició)
Octubre:
Novetats en nutrició humana i dietètica a la Biblioteca de Ciències de la Salut.
Últimes edicions de llibres de bibliografia recomanada del Grau de Medicina.
Novetat en mesures de seguretat del pacient i bones pràctiques a la Biblioteca de
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Ciències de la Salut.
Novembre:
Última edició en format electrònic del llibres Bases anatómicas del diagnóstico por
imagen / Peter Fleckenstein
Novetat en fisioteràpia invasiva a la Biblioteca de Ciències e la Salut
Desembre:
NNNConsult – Nou recurs electrònic d’infermeria a la Biblioteca de Ciències de la Salut
Accés a la plataforma NNNConsult- Biblioteca de Ciències de la Salut

BIB. ETSEA
Maig:
Cursos de formació Mendeley i cerca d’articles a la Biblioteca de l’ETSEA
Setembre:
Curs de formació a la Biblioteca d’ETSEA: Introducció a la Biblioteca

•
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Notícies publicades a la web de BiD:

Àmbit:
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•

Notícies pubilcades a la web de la UdL:

Gener: Horaris especials a les biblioteques de Lletres i l’ETSEA pels exàmens.
http://www.udl.cat/ca/serveis/oficina/Noticies/Horaris-especials-a-les-biblioteques-deLletres-i-lETSEA-pels-examens/
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Febrer: Biblioteca dedica una exposició a Pedrolo en el seu centenari. Octubre: MicroMooc sobre accés obert a través de twitter en anglès i català
http://www.udl.cat/ca/serveis/oficina/Noticies/Biblioteca-dedica-una-exposicio-aPedrolo-en-el-seu-centenari/

http://www.udl.cat/ca/serveis/oficina/Noticies/Micro-MOOC-sobre-acces-obert-a-travesde-twitter-en-angles-i-catala/
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Novembre: La UdL rep el fons documental de Francesc Porta Vilalta
http://www.udl.cat/ca/serveis/oficina/Noticies/La-UdL-rep-el-fons-documental-deFrancesc-Porta-Vilalta/
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•

Publicacions al Facebook de la BiD

GENER
09/01/2018 Dates d’hobertura els dissabtes d’examens
09/01/2018 Ja tornem a estar en actiu
10/01/2018 Obertura extraordinària de les Biblioteques de la UdL durant els períodes
d’exàmens
10/01/2018 Repte lector
11/01/2018 El comienzo de la sabiduría es el silencio
12/01/2018 Com accedir als recursos electrònics de les Les biblioteques de la UdL, en
un minut de vídeo us ho expliquem
16/01/2018 Descansa i fes una foto
17/01/2018 diciones S, especialitzats en veterinària ens ha visitat i ens ha fet donació
d'aquests llibres. Els trobareu en un estand de venda a l'edifici 3.
18/01/2018 Brossaires d'Ankara creen una biblioteca a partir de llibres tirats a les
escombreries.
18/01/2018 Compartir idees genera coneixement. A Les biblioteques de la UdL t'ho
posem fàcil. Vine i reserva els nostres espais de treblall
24/01/2018 Participa en el sorteig Instagram i podràs guanyar dues entrades per l'obra
Frankenstein amb Joel Joan i Àngel Llàcer.
24/01/2018 Notícia per a tots els #Bibliofans
25/01/2018 Són les rebaixes d'hivern? Ah, no, és la Biblioteca de Ciències de la Salut a
les 9:01 AM! Passeu un bon dia
25/01/2018 Avui és el 136 aniversari del naixement de Virginia Woolf, una de les
escriptores més brillants del modernisme literari i una de les figures més destacades
del feminisme internacional
25/01/2018 Competència informacional – Matèria transversal—
26/01/2018 Si vas a una biblioteca i no encuentras nada interesante…
29/01/2018 Us portem al teatre Participa en el sorteig Instagram Lluís Homar
29/01/2018 Obertura extraordinària de les Biblioteques de la UdL durant els períodes
d’exàmens
29/01/2018 Sessions d’acollida d’erasmus
30/01/2018 Dia escolar de la no violencia i la pau
31/01/2018 Sabíes que per caracteritzar a Joel Joan …
FEBRER
01/02/2018 Nous manuals i codis penals de dret …
01/02/2018 Coveni europeu sobre la protecció dels animals
2/02/2018 Competència informacional – Matèria transversal—
2/02/2018 La Biblioteca d’ETSEA obrirà dissabte de 9 a14 h.
8/02/2018 Darrer dia del concurs descansa i fes un café.
12/02/2018 Competència informacional – Matèria transversal—
12/02/2018 Vídeo promoció sobre la formació d’usuaris.
13/02/2018 Nous espais col·laboratius a la Biblioteca de Cappont.
14/02/2018 Dia mundial de la ràdio i fons COPE.
15/02/2018 Ja tenim la guanyadora del concurs #descansaifesunafoto.
19/02/2018 Tria i remena a ETSEA sobre la cerveza.
22/02/2018 L’humor del mestre Forges.
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23/02/2018 Nova eina de descoberta CercaTot.
26/02/2018 Es comparteix una noticia de la Vanguardia anecdòtica.
26/02/2018 Exposició bibliográfica del Centenari Manuel de Pedrolo.
27/02/2018 Foto d’entrega del premi del concurs #descansaifesunafoto.
27/02/2018 Quan estàs pensant si a la tarda aniràs a la biblio..
28/02/2018 Hem obert de momento només ens ha visitat…
28/02/2018 Sessions de formació a la Biblioteca d’ETSEA.
MARÇ
01/03/2018 Dia de la zero discriminació.
5/03/2018 Es comparteix un vídeo FECYT.
5/03/2018 Dies d’obertura de la Biblioteca de Ciències de la Salut els dissabtes.
5/03/2018 Es presenta Dossiers de CAV UB dedicat als logos del cinema.
6/03/2018 Exposició bibliográfica de Feminisme sense excuses.
8/03/2018 Diccionari de María Moliner, la dona (i bibliotecària) que va escriure sola i en
llapis un diccionari dos cops més llarg que el DRAE.
12/03/2018 Vols col·laborar amb Les biblioteques de la UdL?
13/03/2018 El passat 8 de març vam poder assistir a la Jornada " “El futur de les
biblioteques universitàries“.
14/03/2018 Avui, Dia de Pi (3.14), ens ha deixat l'astrofísic #stephenhawking.
15/03/2018 El llistat de llibres i documents que arriben nous a Les biblioteques de la
UdL està a la pàgina web, a l'apartat de "Fons i col.leccions" de cada biblioteca. Estar
al dia és molt senzill!
19/03/2018 Si et quedes sense bateria, no desesperis! A la #bibliotecaetsea pots
agafar una #bateriaexterna en préstec!
22/03/2018
Ahir
vam
conèixer
com
funciona
la
plataforma
de #llibreselectrònics sobre #dret Thomson Reuters Proview.
22/03/2018 Horaris de la Biblioteca de Lletres per Setmana Santa.
23/03/2018 Consulteu els horaris d’obertura de les biblioteques de la UdL.
23/03/2018 Ahir la #bibliotecaCappont va rebre la visita de l'alumnat de #1rESO de
l'#InstitutRonda de #Lleida.
ABRIL
03/04/2018 Obertura dels dissabtes de les Biblioteques de Cappont i ETSEA.
04/04/2018 La biblioteca la fas tu! La teva opinió ens ajuda a millorar.
05/04/2018 Cèdula bibliotecària de la Butlla de Pius V que prohibia el robatori o
alienació de llibres de les biblioteques monàstiques i conventuals. Aneu amb compte!
09/04/2018 CercaTot: el nou cercador de recursos d'informació de la web de Les
biblioteques de la UdL.
10/04/2018 Frase cèlebre de Isaac Asimov.
11/04/2018 La biblioteca la fas tu! La teva opinió ens ajuda a millorar.
16/04/2018 Coincidint amb l'exposició bibliogràfica sobre cerveses de
la #BibliotecaETSEA, sortegem un lot de cerveses artesanes obsequi de l'Associació
de Cervesers de Lleida.
18/04/2018 La biblioteca la fas tu! La teva opinió ens ajuda a millorar.
19/04/2018 Sou més de llibre en paper o de llibre electrònic? Us deixem un interessant
article que explica per què el paper encara es resisteix a desaparèixer.
19/04/2018 L'Associació Unim Cultures formada per un grup d'universitaris de la UdL,
ens informa que el dia de Sant Jordi han organitzat un intercanvi de llibres a l'Edifici
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Polivalent del Campus de Cappont.
20/04/2018 Ahir ens van visitar els alumnes de l'Institut Josep Lladonosa 25 aniversari.
Ens agrada molt rebre als nostres futurs usuaris.
23/04/2018 Comencem la Diada de Sant Jordi amb aquestes fotos que ens envien des
de la Biblioteca de Lletres on, si hi passeu, us regalaran un llibre o un punt de llibre.
24/04/2018 Coincidint amb l'exposició bibliogràfica sobre cerveses de
la #BibliotecaETSEA, sortegem un lot de cerveses artesanes obsequi de l'Associació
de Cervesers de Lleida.
24/04/2018 Has de fer un pòster científic per al teu TFG i no saps per on començar?
T'hem preparat una biblioguia amb els conceptes bàsics, estructura, disseny, imatges i
logos, i tips per a la presentació del teu pòster científic.
25/04/2018 Cosetes que trobem quan busquem a l'hemeroteca... "La futura biblioteca
del Estudi General de Lleida está todavía pendiente de finalizar y, según señaló ayer el
arquitecto responsable del proyecto, forma parte de otra fase que se realizará a
continuaçión de ésta…
30/04/2018 Avui és el darrer dia per respondre a la nostra enquesta de satisfacció
d'usuaris. Si encara no l'has fet, respon i ajuda'ns a millorar.
MAIG
04/05/2018 Sessions de formació a la Biblioteca d’ETSEA.
07/05/2018 Coincidint amb l'exposició bibliogràfica sobre cerveses de
la #BibliotecaETSEA, sortegem un lot de cerveses artesanes obsequi de l'Associació
de Cervesers de Lleida.
08/05/2018 Demà, 9 de maig, celebrem el Dia d'Europa.
08/05/2018 Novetats ben fresques a la Biblioteca d'ETSEA.
09/05/2018 Sessions de formació a la biblioteca de Ciències Salut.
09/05/2018 Sabíeu que el Convent del Roser, actual Parador Nacional, va ser seu de
les Facultats de Dret i de Lletres de l'Estudi General de Lleida? I sabíeu que ja hi havia
biblioteca i bibliotecàries?
10/05/2018 A Les biblioteques de la UdL conservem el Fons Romà Sol - Carme Torres.
Part del fons es troba digitalitzat i consultable, i algunes de les joies que hi podem
trobar són els programes de les Festes Majors de Lleida (el més antic data de 1863).
14/05/2018 Guanyadora del sorteig del lot de cerveses obsequi de l'Associació de
Cervesers de Lleida.
15/05/2018 Sessions de formació de la Biblioteca de Lletres.
15/05/2018 Oferta formativa de Les biblioteques de la UdL durant el mes de maig,
Inscriu-te, et serà de gran utilitat!
15/05/2018 Humor bibliotecari.
15/05/2018 Es comparteix una noticia referent a la mort de Tom Wolfe escritor i
periodista.
17/05/2018 Warhol probablement va ser la primera persona que va pensar que posar la
cara a una fotocopiadora seria una bona idea.
18/05/2018 Estudieu al Campus d'Igualada? Voleu saber els horaris de la biblioteca?
podeu consultar-los a la nostra web.
21/05/2018 Has de citar documents i no saps com fer-ho? A la nostra web trobaràs la
Biblioguia que hem elaborat sobre com citar i elaborar bibliografies.
22/05/2018 A la #bibliotecaciènciessalut us han preparat una parada amb #llibres
📚📚!
Si us interessen, els podeu agafar.
24/05/2018 Aquest dissabte obrirà la Biblioteca de Cappont i la Biblioteca de Ciències
de la Salut, de 9:00 h a 14:00 h.

61

Àmbit:

4. COMUNITAT UNIVERSITÀRIA I POLÍTIQUES TRANSVERSALS

25/05/2018 Es comparteix una noticia de la Vanguardia: “Letras de África en las
venas”.
25/05/2018 Obertura extraordinària de la Biblioteca de Lletres de 21 a 2 h.
28/05/2018 Obertura extraordinària de les biblioteques de Lletres i d’ETSEA de 21 a 2
h.
28/05/2018 Cursos de formació a la Biblioteca de Cappont.
31/05/2018 El Centre de Documentació Europea de la Universitat de Lleida ens informa
d'aquesta interessant iniciativa.
JUNY
01/06/2018 Obertura dels dissabtes a la Biblioteca Etsea i Ciències de la Salut.
07/06/2018 La #bibliotecalletres és la protagonista de la portada d'aquest mes de la
revista Ágora de Enfermería, la revista sobre infermeria dedicada a la divulgació del
coneixement científic docent, assistencial i a la gestió en infermeria.
08/06/2018 Obertura dels dissabtes a la Biblioteca Etsea i Ciències de la Salut.
08/06/2018 #TalDiaComAvui, al 1903, va néixer Marguerite Yourcenar.
12/06/2018 Es comparteix una noticia del diari Punt avui.
12/06/2018 Obertura extraordinària de les biblioteques de Lletres i d’ETSEA de 21 a 2h
13/06/2018 Humor bibliotecari.
14/06/2018 De vegades, com a casa enlloc... i si esteu estudiant i voleu accedir als
recursos electrònics com si estiguéssiu a la biblio, aquí us deixem els passos a seguir.
15/06/2018 Qui necessita un #faristol per posar-hi un llibre (o els apunts) i tenir una
lectura més fàcil? A la Biblioteca de Ciències de la Salut us en prestaran!
15/06/2018 Obertura dels dissabtes a les biblioteques d’Etsea, Cappont i Ciències de la
Salut.
20/06/2018 El Projecte Itinera promogut des de la UdL, acull alumnat de 1r de
batxillerat que s’inicia en la recerca. Aquest matí hem fet el taller Itinera, "Introducció
als mètodes de recerca". Esperem que hagi estat molt profitós per als futurs
universitaris.
20/06/2018 Avui és ell Dia Mundial de les persones refugiades.
22/06/2018 Les herbes de Sant Joan tenen virtut per tot l’any.
JULIOL
02/07/2018 Benvingut, juliol! Si teniu previst sol·licitar documents a través del Préstec
entre Universitats Catalanes (PUC), podeu fer-ho fins al 18 de juliol!
02/07/2018 Vinga, que això ja ho tenim!
03/07/2018
Es
comparteix
una
publicació
de: http://badsciencejokes.tumblr.com/post/86555544091/science
04/07/2018 Préstec d’estiu.
09/07/2018 T’agrada llegir a l’estiu?
12/07/2018 Abans que algunes biblioteques comencem l'horari d'estiu, hem pensat en
fer-vos unes petites recomanacions de lectura per l'estiu…
16/07/2018 Continuem amb les recomanacions bibliotecàries de l'estiu.
La #bibliotecalletres, ens proposa un parell de novel•les de l'Almudena Grandes: «Inés
y la alegría» i «El corazón helado». Aquesta última també podeu trobar-la a
la #bibliotecacappont.
17/07/2018 Podeu consultar tots el nostres horaris a la web.
18/07/2018 «Enderrocar i destruir és molt fàcil. Els herois són aquells que construeixen
i
que
treballen
per
la
pau».
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Avui és el Dia Internacional de Nelson Mandela, i la #bibliotecalletres.
23/07/2018 La #bibliotecacappont ens fa un #keepcalmandreadbooks estenent
recomanacions en anglès!

4

SETEMBRE
03/09/2018 Actualització de la foto de la portada
03/09/2018 Acaben les vacances i comencem el curs donant la benvinguda a
l'estudiantat de mobilitat
04/09/2018 Exposició bibliogràfica : Samuel Gili Gaya: La Pedagogia Incontestable
13/09/2018 Benvinguda al nou alumnat de la Universitat de Lleida (UdL)
17/09/2018 Les companyes de la Biblioteca de Ciències de la Salut us conviden a
donar un petit tour virtual per la biblioteca.
17/09/2018 Actualització de la foto de la portada
17/09/2018 Vols conèixer com utilitzar i treure el màxim profit dels recursos i serveis de
la Biblioteca més útils per a l'aprenentatge? Vine a les nostres sessions de formació.
18/09/2018 Al nord de Burundi es troba la biblioteca de Muyinga, un dels millors
centres educatius per a nens sords.
18/09/2018 Segur que reconeixes aquesta expressió quan al personal de la biblioteca li
dius
que
encara
no
tens
el
carnet...
Si l'has perdut o encara no te l'has fet, és fàcil, adreça't a l'Oficina.
18/09/2018 Més sessions de formació, aquest cop a la Biblioteca de Cappont.
20/09/2018 Fa una setmana Cebolla (Toledo) celebrava les seves festes quan una
riuada va arrasar amb tot, però la catàstrofe va donar pas a la generositat: en quatre
dies han rebut una donació de gairebé 5.000 llibres.
24/09/2018 Aquí teniu la informació sobre els cursos de formació de setembre i octubre
impartits a la Biblioteca de Lletres.
26/09/2018 Avui, Dia Europeu de les Llengües, us proposem que visiteu la nostra
Biblioguia per aprendre Anglès
27/09/2018 Demà 28 de setembre les biblioteques estaran tancades per Festa
Institucional de la UdL
OCTUBRE
02/10/2018 Dijous va se el darrer dia de treball de la nostra companya Rosa M. Rosó a
la #bibliotecalletres i a la #universitatdelleida!
02/10/2018 Amb Scopus podeu saber quines són les darreres publicacions en la vostra
àrea de recerca, rastrejar cites, visualitzar l'índex h.
04/10/2018 Usa les fotocopiadores de Les biblioteques de la UdL, és fàcil i és pràctic!
08/10/2018 La #bibliotecaciènciessalut té 2 nous auriculars 🎧🎧, per escoltar materials
en àudio de la biblioteca
10/10/2018 "Només aquesta feina i aquesta tristesa de respirar i respirar mentre
canvien les coses de tendres a seques i de noves a velles i aquesta lluna de nit que
s'aprima…
18/10/2018 Dimarts, dia 23 hi haurà l'acte de clausura de l'exposició bibliogràfica:
"Samuel Gili Gaya, la pedagogia incontestable"
22/10/2018 Celebrem l'#OAWEEK amb un Micro-Mooc sobre Accés Obert. Cada dia
tens una cita a @twitter per conèixer els conceptes i les nocions bàsiques sobre
l'#openaccess.
22/10/2018 La setmana passada vam oferir un curs a l'alumnat del Grau en Ed. Infantil
Gestions Creatives.
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23/10/2018 Nou instal·lador que us facilitarà enormement l'accés a la xarxa sense fils a
través d'eduroam. Tant si us l'heu de configurar de nou o reconfigurar degut als darrers
canvis, aneu a: https://cat.eduroam.org
24/10/2018 La poetessa i novel·lista Maya Angelou ens regala aquesta frase
inspiradora. Avui, #DiadelaBiblioteca,
24/10/2018 Què t'inspiren les biblioteques? per celebrar el #DiadelaBiblioteca
25/10/2018 Què t'inspira la biblioteca? L'Esther ens fa arribar aquesta frase on juga
amb un famós vers de Gabriel Celaya.
25/10/2018 Seguint amb el repte "Què t'inspira la biblioteca?" l'Anabel ens obre la porta
a un món de possibilitats.
25/10/2018 La frase que ens arriba de la Laura a nosaltres també ens fa molt felices. A
la pregunta: "Què t'inspira la Biblioteca?" ella ens aporta molta positivitat!
26/10/2018 Període d’exàmens!
29/10/2018 Seguint amb el repte "Què t'inspira la biblioteca?" la Remei ens endolceix la
tarda.
30/10/2018 Tenim noves tablets per agafar en préstec a les biblioteques!!
31/10/2018 Dissabte, 3 de novembre exàmens.
31/10/2018 Una biblioteca pot ser biblioteca sense tenir sostre i parets. Fins i tot es pot
moure amunt i avall. Sobre les rodes d'una bicicleta o d'un autocar. Muntant un camell
o en un elefant
NOVEMBRE
05/11/2018 Quan ets la única de #Lleida al grup i vens de la Biblioteca!
05/11/2018 Nou horari de la Biblioteca de Pla de la Massa d’Igualada.
06/11/2018 Sessions de formació a la Biblioteca de Ciències de la Salut, Mendeley.
08/11/2018 Us presentem una nova biblioguia on hi trobareu informació sobre la
premsa en paper que es rep a les diferents biblioteques de la universitat i l'accés a
diaris nacionals i internacionals.
15/11/2018 Exposició bibliogràfica Pompeu Fabra el mestre.
15/11/2018 Novetat a la Biblioteca de Ciències de la Salut.
16/11/2018 Aquest dissabte 17 de novembre, obrim la Biblioteca de Ciències de la
Salut de 9'00 a 14'00.
19/11/2018 DEMÀ dia 20 de novembre es faran canvis en la configuració del servei WiFi de la Universitat…
20/11/2018 Espectacular arc de sant martí davant la Biblioteca ETSEA
23/11/2018 Tenim el plaer d'anunciar que la Biblioteca de Lletres acull el fons
documental de Francesc Porta Vilalta.
26/11/2018 There are two kinds of people.
27/11/2018 Sessions de formació a la Biblioteca de Ciències de la Salut.
29/11/2018 Les biblioteques de la UdL estaran tancades el dia 7 de desembre.
DESEMBRE
10/12/2018 Préstec de Nadal
10/12/2018 Pascaline Linda Ngameni Nebouet, ben coneguda a la #BibliotecaLletres
com a becària, ha estat una de les guanyadores de la tercera edició de " África con Ñ"
de la Fundación Mujeres por África en la categoria d'investigació. Enhorabona
Pascaline!
12/12/2018 Felicita el Nadal amb Les biblioteques de la UdL.
13/12/2018 La Biblioteca del Campus Igualada-UdL ha elaborat aquest material que us
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permetrà conèixer l'IEEE, l'estil creat i utilitzat per l'Institute of Electrical and Electronics
Engineers (IEEE).
14/12/2018 Els companys i companyes de la Biblioteca del Campus Igualada també
ens envien aquesta foto per desitjar-vos unes Bones Festes!
17/12/2018 Aquest dimecres, 19 de desembre, a les 12h, a la #bibliotecacappont
*Contes que no s’expliquen*
19/12/2018 Biblioteca i Documentació de la UdL us desitja Bones Festes!
20/12/2018 Horaris especials de Nadal.
28/12/2018 Com cada any per aquestes dates, milers d'estudiants es tanquen a la
biblioteca per estudiar com funcionen les Campanades.

•

Publicacions a Instagram de la BiD

GENER
08/01/2018 Des d'avui trobeu totes les #bibliotequesudl obertes amb el seu horari
habitual! Ja podeu prendre nota dels dissabtes que obrirem! Molt èxit en els exàmens!
10/01/2018 Obertura extraordinària de la #bibliotecadelletres i la #bibliotecaetsea
durant els períodes d’exàmens.
16/01/2018 Descansa i fes una foto
16/01/2018 A la #bibliotecaetsea també es postureja! I tu, fas un #descansaifesunafoto
16/01/2018 A la #bibliotecaciènciessalut us han preparat el photocall per fer el
#descansaifesunafoto
16/01/2018 I la #bibliotecalletres? També ha trobat un foradet per fer un
#descansaifesunafoto i un #bibliotequesudl.
19/01/2018 Els divendres les biblioteques fan un #bookfacefriday. Aquest l'ha fet la
#bibliotecaciènciessalut
19/01/2018 Demà dissabte trobareu obertes la #bibliotecacappont i la
#bibliotecaciènciessalut
19/01/18 La #bibliotecacappont us ha preparat un #instastory per acompanyar el
#descansaifesunafoto i el #bibliotequesudl . Ho teniu a la #planta2, però, si us ve de
gust, us el podem posar als #espaisdetreball
22/01/2018 Compartim aquesta preciosa foto de la @jennlagar. És un moment de
#bibliotime i #secondhome a la #bibliotecalletres
24/01/2018 És dimecres, i la #bibliotecacappont s'ha inspirat per fer un #robaunpoema
25/01/2018 Després de per trobar lloc a la #bibliotecaciènciessalut (mireu l'#story),
tothom en #modeconcentració.
26/01/2018 Bon dia de pluja! Com van els exàmens?
26/01/2018 Segueix plovent, però seguim amb #horaris‼
26/01/2018 Tanquem el divendres de pluja amb el #bookfacefriday
29/01/2018 Bon dia! Comencem la setmana amb aquesta bonica foto de la
@mcostafredamas, que ens «recorda que els somnis són més somnis si els
persegueixes». ⁉Endevineu quina de les #bibliotequesudl és?
29/01/2018 Ha arribat l'estudiantat d'intercanvi internacional i avui els hem dit «#hola» i
els hem explicat com funcionen les #bibliotequesudl!
30/01/2018 Bon dia! Necessiteu crèdits transversals?
30/01/2018 Atenció! Novetat pels estudiants de la Facultat de Dret, Economia i
Turisme! #FDET‼
31/01/2018 Hi ha #boira, però n'hi ha menys perquè la #bibliotecaciènciessalut ens
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regala un nou #robaunpoema, un clàssic dels dimecres:
FEBRER
01/02/2018 En dies de boira i fred com els d'aquesta setmana sempre us podeu
construir un #iglúdellibres o ser a les @bibliotequesudl. Per cert, sabeu qui és l'autor
d'aquesta obra d'art? És Miler Lagos
2/02/2018 Us preguntareu per què us ensenyem una fotografia de la #granotagustau...
No, no tenim cap a les #bibliotequesudl.
2/02/2018 Tanquem la setmana amb ... Demà dissabte trobareu oberta la
#bibliotecaetsea.
5/02/2018 Bon dia! Heu acabat els exàmens? Esperem que hagin anat molt bé!
5/02/2018 Entre totes les publicades sortejarem 2 entrades @teatredelallotja!
Podreu escollir entre 2 opcions: 1 #frankenstein, un dels monstres més famosos de la
història, amb el #joeljoan i l'@angelllacer_oficial, 2#cyrano, un conte d'espases i
versos, amb el #lluishomar
06/02/2018 Aquest és el manuscrit inèdit sobre #metapsíquica que hem posat
accessible a la xarxa.
07/02/2018 El #robaunpoema d'avui ens el «roba» la #bibliotecalletres‼ Divertiu-vos!
07/02/2018 És bo trobar-se en un llibre o trobar-hi l'altre». Enguany fa anys que va
néixer l'autor d'aquesta frase, el segarrenc #manueldepedrolo.
12/02/2018 Estrenem semestre, i la #bibliotecacappont estrena #espaisdetreball!
13/02/2018 És el #diamundialdelaràdio i us ensenyem un petit secret!
14/02/2018 Sigui Sant Valentí o sigui Sant Jordi, qualsevol dia és una bona excusa per
estimar i fer un #robaunpoema, que ens dedica la #bibliotecacappont.
15/02/2018 Qui serà la persona afortunada que haurà fet un #descansaifesunafoto i
que haurà guanyat dues entrades al @teatredelallotja?
16/02/2018 Una de les fotos de la @duna_travel0896 al seu repte en blanc i negre és
aquesta bonica foto de la #bibliotecacappont i l'acompanya amb aquest missatge:
«Treballem, culturitzem-nos, vivim i aprenem! #universitat» Bon divendres i millor cap
de setmana!
19/02/2018 La #bibliotecaetsea us ha preparat un seguit de #bibliografia per saber tot
el que fa referència a la indústria de la #cervesa: receptes, tècniques, elaboració,
història, consells, etc. Pregunteu per la secció #triairemena Fins al 10 d'abril
23/02/2018 Tenim una nova eina al web de les @bibliotequesudl! Una forma senzilla de
cercar-ho tot! És el #CercaTot! Proveu-la!
26/02/2018 Dijous, a l'edifici de #Rectorat, vam inaugurar l'#exposicióbibliogràfica
«#ManueldePedrolo: una veu rebel». Durant l'acte es van llegir fragments de l'obra de
l'autor.
27/02/2018 La @martarotxes, del Grau en Ciències Biomèdiques, durant els exàmens
va fer postureig fent un #descansaifesunafoto a les #bibliotequesudl i farà un descans
veient Cyrano al @teatredelallotja. Gaudeix de l'entrada doble de teatre, Marta!!.
27/02/2018 El nostre company @pacohernandezs ha copsat el moment exacte en què
el #claustredelapensativa es començava a emblanquinar. Qui sap si demà el paisatge
des de les #bibliotequesudl serà més blanc!
28/02/2018 Bon dia a tots els ninots de neu! #bibliotequesudl #universitatdelleida #udl
28/02/2018 Així es veia aquest matí el paisatge des de la #bibliotecaciènciessalut

MARÇ
01/03/2018 ATENCIÓ! Si necessiteu saber com trobar #articlesderevista
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5/03/2018 Encetem la setmana de la #donatreballadora. Es comparteix un vídeo
FECYT.
6/03/2018 Exposició bibliográfica de Feminisme sense excuses. La #bibliotecacappont i
el Centre d'Estudis i Documentació de les Dones (#CEDD) del @centredolorspiera han
preparat una #exposicióbibliogràfica que mostra algunes problemàtiques que no
haurien d'existir.
7/03/2018 Tota la setmana és el #diainternacionaldeladona, i la #bibliotecacappont feia
dies que no ens regalava un #robaunpoema
8/03/2018 Les bibliotecàries de la #bibliotecacappont ens comparteixen aquesta gran
frase: «La saviesa és femenina, i descansa en les #biblioteques.
09/03/2018 Demà #bibliotecaciènciessalut oberta! #exàmens De 9 a 14h Bon cap de
setmana
12/03/2018 Vols col·laborar amb Les biblioteques de la UdL?
13/03/2018 I ❤ #bibliotequesudl ‼Si el curs vinent t'agradaria realitzar tasques de
col·laboració amb les @bibliotequesudl, ja pots presentar la sol·licitud!
Trobaràs tota la informació al web d'Informació i Orientació Universitària! Pots fer-ho
fins el 10 d'abril!
14/03/2018 Avui, Dia de Pi (3.14), ens ha deixat l'astrofísic #stephenhawking.
Un dels seus llibres més coneguts és «L'univers en una closca de nou». Podeu
consultar-lo, reservar-lo o agafar-lo en préstec a la #bibliotecalletres. Mireu la bio
15/03/2018 Seguim amb el nostre petit homenatge a #stephenhawking.
Ens ha agradat la reflexió de @maikelnaiblog: «Se fue el señor del tiempo». Llegiu la
reflexió sencera de Miguel Artime a la bio.
16/03/2018 «El dia en què #stephenhawking va organitzar una festa a la qual ningú va
anar» Llegim a BBC Mundo (@bbcnews) que el dia 28 de juny de 2009 a les 12:00
Stephen Hawking es va instal·lar davant de la porta d'entrada d'un elegant saló de la
@cambridgeuniversity, i va esperar.
19/03/2018 Sí! Tu també coneixes algú que algun cop s'ha quedat sense bateria a la
#biblioteca!Etiqueta'l perquè sàpiga que a la #bibliotecaetsea pot agafar una
#bateriaexterna en préstec!.
20/03/2018 Tenim 170 nous #llibreselectrònics sobre #dret! Mireu-los a la bio
20/03/2018 Ajudem a compartir el mapa de la felicitat? A la @catedrainnovaciosocial
els agradaria saber si SOM FELIÇOS ELS LLEIDATANS, i ens han compartit la seva
enquesta.
Els ajudem des de la seva bio?.
22/03/2018 Ahir vam conèixer com funciona la plataforma de #llibreselectrònics sobre
#dret Thomson Reuters Proview! Mireu-los a la bio
22/03/2018 Avui la #bibliotecaCappont ha rebut la visita de l'alumnat de #1rESO de
l'#InstitutRonda de #Lleida. Ens ha alegrat molt conèixer-vos!
23/03/2018 ATENCIÓ: HORARIS DE SETMANA SANTA #bibliotecalletres oberta
26, 27, 28 i 31 de març i 1 d'abril de 9 a 21h.

ABRIL
03/04/2018 Les @bibliotequesudl tornem a ser aquí! Com han anat les vacances de
Setmana Santa? En alguns campus ja hi ha #exàmens, així que aquest dissabte
trobareu obertes la #bibliotecacappont i la #bibliotecaetsea, de 9 a 14h!
05/04/2018 La biblioteca, la fas tu.Per això, volem demanar-te que dediquis de 3 a 4
minuts per respondre l'enquesta que trobaràs a la bio
09/04/2018 CercaTot: el nou cercador de recursos d'informació de la web de Les
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biblioteques de la UdL.
10/04/2018 Comencem el dimarts amb el regal del @josepm.abadia! El @turoseuvella i
el #centredecultures més propers que mai! Gràcies per compartir #bibliotequesudl,
Josep Maria!
12/04/2018 Bon dia! Teniu un foradet a l'agenda pel dia 19 d'abril o pel 27 d'abril a les
11? A la #bibliotecaetsea us ensenyaran a utilitzar el gestor @mendeley_com. La
bibliografia dels vostres treballs us ho agrairà!
13/04/2018 Bon dia! Des de la @bplleida ens fan saber que ja estan preparant les
novetats de #SantJordi! És gràcies a la selecció de la #bibliografiaselectivadenovetats
que publica @bibliotequescat #diadelllibre #bplleida #bibliotecapúblicadelleida
#quèfemalesbiblios
#recomanacionsliteràries
#vineallegir
13/04/2018 Tanquem la setmana amb menys pluja.
17/04/2018 La #bibliotecaETSEA, coincidint amb l'#exposicióbibliogràfica sobre la
#cervesa, sorteja un lot de cerveses artesanes obsequi d'@infogustum.
18/04/2018 Quan ets a la #bibliotecaciènciessalut i fas una pausa per anar a la zona de
relaxació.
19/04/2018 Bon dia! La #bibliotecalletres ja fa olor de #SantJordi!
20/04/2018 Ahir l'alumnat de primer de batxillerat de l'@insjoseplladonosa va conèixer
la #bibliotecalletres!
20/04/2018 Quina biblioteca utilitzes habitualment? Què et semblen els serveis que
oferim?
23/04/2018 Bon dia! Encetem una nova Diada de #santjordi, #diainternacionaldelllibre,
amb aquesta fantàstica il·lustració de la il·lustradora @barcelonadraw, que ens proposa
donar la volta a la història i intercanviar els rols dels personatges ...
23/04/2018 Els amics de l'associació @unimcultures ens proposen un intercanvi de
llibres, que podeu fer a l'#edificipolivalent del #campuscappont entre les 10 i les 17h!
LLEGINT FEM CULTURA
23/04/2018 #SantJordi a les @bibliotequesudl és sinònim del llibre que us regalem!
Trieu el que us agradi més a les parades que trobareu a les #bibliotequesudl!
23/04/2018 Així és #SantJordi a la #bibliotecaciènciessalut, que també us regala un
llibre! Trieu el que més us agradi!!
23/04/2018 @mariajosep65, gràcies per compartir #santjordibibudl a la
#bibliotecadelletres!
25/04/2018 La #bibliotecacappont us ha preparat una #biblioguia que us ajudarà si heu
de fer un #pòstercientífic per al #TFG
25/04/2018 Us ve de gust una cervesa? Recordeu l'#exposicióbibliogràfica sobre
cerveses de la #BibliotecaETSEA?
27/04/2018 Ahir la #bibliotecacappont va rebre la visita de l'alumnat, el professorat i el
PAS del nou @campusigualada i van conèixer com funcionen les @bibliotequesudl!
27/04/2018 DIA ESPECIAL PER LA UNIVERSITAT DE LLEIDA (1976-1986)
30/04/2018 Bon dia! La @martarotxes, la guanyadora del sorteig#descansaifesunafoto,
ahir va gaudir del seu premi, l'entrada doble per l'obra de teatre #Cyrano, al
@teatredelallotja!!!
30/04/2018 Quan queden poques hores per respondre l'enquesta de les
@bibliotequesudl... S'acaba avui!
MAIG
03/05/2018 Bon dia! Avui és l'Agrònom de Ferro (@festesagronoms), però... s'apropen
els exàmens ! Podeu fer com el @roger_bv, que ja pensa en la #bibliotecacappont com
a segona residència!

68

Àmbit:

4. COMUNITAT UNIVERSITÀRIA I POLÍTIQUES TRANSVERSALS

08/05/2018 Bon dia! La #bibliotecaetsea té 3 sessions de formació preparades per
vosaltres!
08/05/2018 La #bibliotecaciènciessalut també té 2 sessions de formació preparades!
09/05/2018 Avui celebrem el #DiaEuropa
09/05/2018 Seguim al Campus de l'#etsea!, però presentant-vos la darrera #cervesa
del lot que us hem anat ensenyant aquests dies.
10/05/2018 Ja tenim aquí la #festamajorlleida2018!!.
14/05/2018 Bon dia!Comencem la setmana amb aquesta bonica imatge dels
#espaisdetreball.
15/05/2018 Sessions de formació de la Biblioteca de Lletres.
15/05/2018 Ahir a la #bibliotecaetsea s'hi va fer el sorteig del lot de cerveses artesanes
gentilesa d'@infogustum!!
16/05/2018 Bon dia! La #bibliotecalletres té un bon grapat de sessions de #formació!!
22/05/2018 A la #bibliotecaciènciessalut us han preparat una parada amb #llibres
!
Si us interessen, els podeu agafar.
23/05/2018 La #bibliotecalletres aquest any ha estat protagonista del XXI Concurs de
Cartells de la Universitat d'Estiu.
24/05/2018 Ahir les nenes i els nens de 5è i 6è de l'#escolaprincepdeviana van
conèixer la #bibliotecacappont.
24/05/2018 Aquest dissabte és l'@apleccaragol, però trobareu obertes la
#bibliotecacappont i la #bibliotecaciènciessalut! com cada dissabte, de 9 a 14h!
25/05/2018 Aquest cop, a la #bibliotecacappont, durant la setmana vinent i la primera
setmana de juny!
25/05/2018 Del 26 de maig al 20 de juny, obrirà tots els dies de 21.00 a 02.00h.
28/05/2018 Si estudieu al @campusigualada, preneu nota dels horaris durant el
període d'exàmens de la #bibliotecaciènciessalutigualada
30/05/2018 Feia molts dimecres que no fèiem un #robaunpoema, i avui, que plou, la
#bibliotecacappont ens regala aquest, ple de color!
JUNY
01/06/2018 Bon dia! Benvingut, juny! Demà dissabte teniu obertes la
#bibliotecacappont i la #bibliotecaciènciessalut, de 9 a 14h!
04/06/2018 Cel + aigua + terra + arbres + persones + coneixement.
05/06/2018 Qui necessita un #faristol per posar-hi un llibre (o els apunts) i tenir una
lectura més fàcil?.
07/06/2018 La #bibliotecalletres torna a ser protagonista!
07/06/2018
Aquest
dissabte
tindreu
obertes
la
#bibliotecacappont,
la
#bibliotecaciènciessalut i la #bibliotecaetsea
14/06/2018 a és dijous! Queda menys per acabar els exàmens!!
Mireu quines meravelles fa el #bookstagrammer @james_trevino!
15/06/2018 ÚLTIM DISSABTE DEL PERÍODE D'EXÀMENS!.
20/06/2018 Com cada mes de juny, avui ens hem trobat amb l'alumnat de 1r de
batxillerat
que
s'inicia
en
la
recerca!
És el #projecteitinera, organitzat per l'Institut de Ciències de l'Educació (#iceudl), que fa
de mitjancer entre el professorat de la #udl
27/06/2018 Avui la #bibliotecacappont ha rebut l'estudiantat de 3r i 4t d'ESO que
participa a #campusjoveitinera!
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JULIOL
02/07/2018 Benvingut, juliol! Si teniu previst sol·licitar documents a través del Préstec
entre Universitats Catalanes (PUC), podeu fer-ho fins al 18 de juliol!
03/07/2018 @mybookfeatures es pregunta si llegim diversos llibres alhora...
La imatge és de @talesfortay.
11/07/2018 Ens alegra veure que sou 502 persones que connecteu amb les
@bibliotequesudl!
Moltes gràcies, de tot cor!!
12/07/2018 Abans que algunes #bibliotequesudl comencem l'horari d'estiu, hem pensat
que
us
agradaria
fer
un
#keepcalmandreadbooks
La #bibliotecaciènciessalut comença amb una proposta d'atenció plena o consciència
plena, el conegut #mindfulness!
13/07/2018 La #bibliotecalletres, pel #keepcalmandreadbooks, ens proposa un parell
de novel•les d'#almudenagrandes: 1«Inés y la alegría» i «El corazón helado». Aquesta
última també podeu trobar-la a la #bibliotecacappont.
16/07/2018 Bon dia! Preneu nota del calendari d'estiu!
16/07/2018 Els documents agafats en préstec a partir d'avui tenen com a data de retorn
el 3 de setembre! Recordeu que podeu fer el retorn en qualsevol de les
#bibliotequesudl
18/07/2018 «Enderrocar i destruir és molt fàcil. Els herois són aquells que construeixen
i que treballen per la pau».
19/07/2018 La #bibliotecacappont ens fa un #keepcalmandreadbooks estenent 4
recomanacions en anglès!
20/07/2018
Tanquem
la
setmana
amb
un
#bookfacefriday
de
la
#bibliotecaciènciessalut!
25/07/2018 Aquests dies estem treballant en la nova biblioteca que acollirem les
#bibliotequesudl: la #bibliotecaigualada del @campusigualada.
25/07/2018 Ens acomiadem fins al setembre amb una recomanació de tècniques
orientals i occidentals per revitalitzar el cos i la ment!
SETEMBRE
03/09/2018 Les @bibliotequesudl ja fa una setmana que hem reprès l'horari habitual, i
avui, des de Relacions Internacionals, ens han convidat a donar la benvinguda a
l'estudiantat de mobilitat del primer quatrimestre!
05/09/2018 A partir d'aquesta setmana i fins al 24 d'octubre podeu visitar
l'#exposicióbibliogràfica que han preparat la #bibliotecalletres i la #bibliotecacappont.
12/09/2018 La #bibliotecaciènciessalut ha donat la benvinguda al nou estudiantat dels
graus en medicina i en infermeria!
13/09/2018 Ahir l'#acollida1819 ens va regalar un dia complet!
13/09/2018 El #salóvíctorsiurana va ser el lloc on la #bibliotecalletres va presentar els
nostres serveis i recursos a l'alumnat de la #facultatdelletres. Mode #acollida1819!
13/09/2018 I la #bibliotecaetsea? També va gaudir de l'#acollida1819 explicant com
són les @bibliotequesudl!
13/09/2018 L'estudiantat del Grau en Fisioteràpia i del Grau en Ciències de l'Activitat
Física i de l'Esport (CAFE) també ha participat en l'#acollida1819!
13/09/2018 Les @bibliotequesudl, durant l'#acollida1819, també hem explicat els
nostres serveis i recursos a l'alumnat del nou @campusigualada!
14/09/2018 Les @bibliotequesudl ahir vam explicar què oferim al nou estudiantat del
@campusigualada.
17/09/2018 Sí, el #carnetudl és una peça important a les @bibliotequesudl!
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18/09/2018 Bon dia! El #claustredelesheures és una imatge ben inspiradora per
començar el dimarts!
18/09/2018 Ep! Si acabes de començar els estudis al campus de l'#etsea, la
#bibliotecaetsea t'ha preparat un curs per conèixer com utilitzar i treure el màxim profit
dels recursos i serveis!
18/09/2018 I la #bibliotecacappont? Si acabes de començar els estudis a la @feptsudl,
a l'Escola Politècnica Superior (#eps_udl) o a la Facultat de Dret, Economia i Turisme
(#FDET_UdL), pots inscriure't en aquest curs, on t'explicaran com moure't per la
biblioteca!
19/09/2018 1/7. Acceptem el repte del @craibellvitge, de @bibcraigandia i del
@craiublletres de publicar 1a foto diària en blanc i negre durant 7 dies sobre la vida a la
#Biblioteca.
20/09/2018 2/7. Acceptem el repte del @craibellvitge, de @bibcraigandia i del
@craiublletres de publicar 1ª foto diària en blanc i negre durant 7 dies sobre la vida a la
#Biblioteca.
21/09/2017 3/7. Acceptem el repte del @craibellvitge, de @bibcraigandia i del
@craiublletres de publicar 1a foto diària en blanc i negre durant 7 dies sobre la vida a la
#Biblioteca.
24/09/2017 Benvingut, dilluns! I benvinguda, tardor!
24/09/2018 4/7. Seguim amb el repte que ens van proposar el @craibellvitge, la
@bibcraigandia i el @craiublletres de publicar 1a �foto diària en blanc i negre durant 7
dies sobre la vida a la #Biblioteca.
25/09/2018 Més sessions de formació introductòries als recursos de la #biblioteca!
25/09/2018 5/7. Seguim amb el repte que ens van proposar el @craibellvitge, la
@bibcraigandia i el @craiublletres de publicar 1a foto diària en blanc i negre durant 7
dies sobre la vida a la #Biblioteca.
26/09/2018 Avui és el #diaeuropeudelesllengües! Els 47 membres del #conselleuropa
ens animen a aprendre més llengües a qualsevol edat!
27/09/2018 Avui ha estat el darrer dia de treball de la nostra companya Rosa M. Rosó a
la #bibliotecalletres i a la #universitatdelleida!
28/09/2018 Demà, 28 de setembre, les @bibliotequesudl estaran tancades per la Festa
Institucional de la #universitatdelleida.

Octubre
1/10/2018 6/7. Seguim amb el repte que ens van proposar el @craibellvitge, la
@bibcraigandia i el @craiublletres de publicar 1a foto diària en blanc i negre durant 7
dies
sobre
la
vida
a
la
#Biblioteca.
03/10/2018 La #bibliotecaciènciessalut té 2 nous auriculars, per escoltar materials en
àudio de la biblioteca o la vostra música preferida mentre estudieu!
03/10/2018 7/7. Seguim amb el repte que ens van proposar el @craibellvitge, la
@bibcraigandia i el @craiublletres de publicar 1a �foto diària en blanc i negre durant 7
dies sobre la vida a la #Biblioteca.
08/10/2018 Amb aquestes instruccions, usar les fotocopiadores de les
@bibliotequesudl és fàcil i pràctic!
15/10/2018 Aquest llibre sobre #medicinainterna es recomana en més de 10
assignatures de #biomedicina, #medicina i #infermeria).
16/10/2018 «Que el teu aliment sigui la teva medicina, que la teva medicina sigui el teu
aliment»
18/10/2018 La Cristina Gassol ha estat durant molts anys (gairebé 25!) la persona de la
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#bibliotecalletres que us trucava per avisar-vos que havia arribat un llibre del #SOD,
entre moltes altres tasques!
19/10/2018 Dimecres des de la #bibliotecacappont vam explicar la #cercabibliogràfica i
el gestor per fer #bibliografies @mendeley_com a l'alumnat de 2n del Grau en
#educacióinfantil
22/10/2018 Bon dia! Celebrem l'#oaweek amb un micro-mooc gratuït sobre
#accésobert!
23/10/2018 Fins demà teniu temps per visitar l'#exposicióbibliogràfica sobre el
gramàtic, lingüista, lexicògraf, crític literari i Mestre #samuelgiligaya.
24/10/2018 «Una #biblioteca és un arc de Sant Martí en els núvols
24/10/2018
Què
t'inspiren
les #biblioteques?
La
Judit
ens
diu...
FELIÇ
DIA
DE
LA
BIBLIOTECA!
25/10/2018 Seguim amb el #diadelabiblioteca. Què t'inspiren les #biblioteques? La
Laura ens diu... FELIÇ DIA DE LA BIBLIOTECA!
26/10/2018 Seguim amb el #diadelabiblioteca. Què t'inspiren les #biblioteques? La
Laura ens diu... FELIÇ DIA DE LA BIBLIOTECA!
29/10/2018 Bon dia! Ja tenim sessions de formació per refugiar-nos del fred del
novembre i del desembre!
29/10/2018 La #bibliotecaciènciessalut també us proposa 4 sessions de formació per
refugiar-vos del fred del novembre!
31/10/2018 ♥�🎶🎶 All you need is love... and #wifi
31/10/2018 Abans que comenceu a #torrarcastanyes 🌰🌰🌰🌰 o si feu el
vostre #halloween particular 👻👻🎃🎃, no oblideu que hi ha exàmens i que algunes
biblioteques obrirem, aquest dissabte!
NOVEMBRE
02/11/2018 La setmana passada vam rebre la visita de la delegació de la universitat
xinesa 🇨🇨🇳🇳 #NWAFU (Northwest Agricultural & Forestry University), situada a #shaanxi
05/11/2018 Bon dia! Encara no t'has apuntat a una d'aquestes sessions
sobre @mendeley_com que t'ofereix la #bibliotecaciènciessalut?
07/11/2018
ATENCIÓ,
estudiants
del @campusigualada!
Sabíeu
que
la #bibliotecaigualada té nou horari?
08/11/2018 Ens alegra rebre l'alumnat d'#integraciósocial del @collegi_episcopal, i que
aprenguin eines bibliogràfiques útils pel seu #treballderecerca
12/11/2018 Bon dia! Comencem la setmana amb tot el seguit de cursos que us proposa
la #bibliotecaetsea
12/11/2018 La #bibliotecalletres també té sessions de formació preparades per la resta
del mes de novembre i alguna pel desembre!
15/11/2018 Bon dia! Ahir l'alumnat de 2n d'#educacióinfantil del @collegi_episcopal va
assistir a una sessió per aprendre a cercar informació 🔎🔎 i a fer bibliografies perfectes
pel seu projecte #TEI!
15/11/2018 Des d'avui i fins al 15 de febrer, a la segona planta de la #facultatlletres, us
convidem a visitar aquesta #exposicióbibliogràfica sobre la figura i l'obra del
filòleg #pompeufabra,
16/11/2018 Ja feu el dinar? La #bibliotecaciènciessalut té aquesta novetat!
20/11/2018 Heu vist l'espectacular #arcdesantmartí que s'ha observat fa una estona
a #lleida? Així s'ha vist des de la #bibliotecaetsea!
21/11/2018 Van arribant #novetatsbibliogràfiques a la #bibliotecacappont. Aquestes són
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de la #libreríalajurídica!
23/11/2018 Avui han visitat la #bibliotecacappont els nens i les nenes de P3 de
l'#escolalamitjana.
27/11/2018 Sabeu a qui pertanyien aquests objectes?
28/11/2018 El meu aniversari, el primer any de vida. Comunicació i imatge corporativa
30/11/2018
Bon
dia!
Demà
dissabte,
1
de
desembre,
trobareu
la #bibliotecaciènciessalut oberta! De 9 a 14h
30/11/2018 Si sou dels que a la història d'ahir ens vau respondre 🔸🔸SÍ🔸🔸 quan us
preguntàvem si #google de vegades us dóna massa resultats pels vostres treballs...
Desembre
03/12/2018 Comencem un dia de boira amb aquesta racó de la #bibliotecacappontque
ens mostra el @josepm.abadia
05/12/2018 Aquest divendres totes les @bibliotequesudl tanquem!
10/12/2018 Ja guarniu l'#arbredenadal? Nosaltres ja hem guarnit el #préstecdeNadal!
11/12/2018 Ahir vam inaugurar l'#exposicióbibliogràfica sobre #pompeufabra, que
podeu visitar a la segona planta de la #facultatlletres
12/12/2018 S'apropen les festes, i ens fa il·lusió que ho celebreu amb nosaltres!
12/12/2018 FELICITA EL NADAL AMB LES BIBLIOTEQUES DE LA UDL!
14/12/2018 No és una foto als photocalls de les @bibliotequesudl, però sí un desig
de #nadal que arriba des de la #bibliotecapladelamassa del @campusigualada!
14/12/2018 El professor de la #facultatlletres @miquelpueyo ha passat per
la #bibliotecalletres per felicitar el #Nadal! Gràcies, Miquel!
17/12/2018 Bon dia! Les companyes de la #bibliotecacappont ja han passat pel
photocall!
17/12/2018 �Aquest dimecres, 19 de desembre, a les 12h, a la #bibliotecacappont 👉👉�
*Contes que no s’expliquen*.
18/12/2018 Les companyes de la #bibliotecalletres ja han passat pel photocall!
19/12/2018 Arriba un altre photocall de la #bibliotecalletres!!
19/12/2018 «"Tot ho farem" i així han passat 3 mesos.» és el desig nadalenc de
la @carlavadillo33 i les seves amigues, al photocall de la #bibliotecacappont! Gràcies,
noies!
20/12/2018 Moltes gràcies a tothom per felicitar el #nadal amb les @bibliotequesudl!
Seguiu «nadalejant» als photocalls i compartirem!
20/12/2018
�Aquestes
festes,
recordeu...�
#bibliotecaciènciesalut i #bibliotecalletresobertes!
21/12/2018 El photocall de la #bibliotecacappont segueix animat! Gràcies, noies!
21/12/2018 La Carlota i l'Andrea, alumnes de #dretudl i #treballsocialudl(@feptsudl)
també han passat pel photocall de la #bibliotecacappont
21/12/2018 Aquestes són les 9 imatges de les @bibliotequesudl que més us han
agradat!!
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