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Línia 1.2 Assegurar la fidelització amb els usuaris i 
promoure la captació de nous segments 

Àrea de 
Comunicació 
UdG 

Jornada de Portes Obertes 
Visites TR a IES  
Jove Campus de Recerca 
Campus Pre-Bat 
Selectivitat. Suport a la gestió 

Entorn 
empresarial  
gironí 

Estudiar col·laboracions amb 
entorn  empresarial i 
professional 
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Línia 1.3 Consolidar les relacions amb els serveis, unitats i 
institucions de la UdG 

ICE 

Escola de 
Doctorat 

Oficina 
Verda 

Servei de 
Llengües 

OITT: GREC i 
col·laboració 

docent  

Oficina d’Atenció a 
la Diversitat.  

O. Cooperació i 
desenvolupament 
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Línia 2.1 Potenciar el paper de la biblioteca en el 
desenvolupament del Campus d’Excel·lència internacional 

Campus Euromediterrani  del Turisme i l’Aigua  
http://www.e-mta.eu/ 

Aigua, sotenibilitat turística, física computacional i 
aplicacions, alimentació i salut 

UDG, UIB, CSIC i ICRA 
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Línia 2.2 Enfortir les relacions amb les institucions 
participants en els projectes europeus.  

Pol de recerca i d’ensenyament superior pirineus-mediterrània 

Centre de Documentació de l’Euroinstitut Català transfronterer 
 

Aliances amb les biblioteques de les Illes Balears, i les altres 
biblioteques de les universitats participants en els projectes 

PRES-PM, INTERREG, etc.  
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Línia 5.2 del pla estratègic: Fomentar el 
desenvolupament professional d’experts 
que interactuïn amb el personal docent i 
els estudiants per ajudar-los en la recerca, 
la docència i la investigació  
                                 

Objectiu operatiu: Organitzar la 
formació permanent  
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Pla de formació UdG 

Cursos, jornades UdG 

Cursos, jornades externes 



Pla de formació UdG 

• Incloure sempre que sigui possible els 
cursos externs dins el pla de formació per 
garantir el reconeixement.  

 
• Fomentar la realització de cursos per tot el 

col·lectiu bibliotecari.  
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Cursos i Jornades UdG 

• Cursos en metodologia docent. Institut de 
Ciències de l’Educació (ICE). Cada curs 
estudiarem l’oferta i la demanda per curs.  

 
• Altres cursos i jornades: estudiarem la 

viabilitat i pertinença: UNIVEST, etc.  
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Cursos i jornades externs 
• Cursos COBDC:   

– Un curs cada any a Girona sempre que sigui d’interès 
general. 24 d’abril: assessorament a investigadors 

– Obrir-los a la resta de bibliotecaris de l’entorn?  
 

• Cursos externs (COBDC, CBUC, Jornades, etc.) 
– Assignació de places: llista comuna de tots els 

bibliotecaris.  
– Assistiran al curs les persones que hagin anat a menys 

cursos i que hagin mostrat interès en anar-hi. .  
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