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Serveis per estudiants universitaris 

PUC: préstec universitari consorciat 
 



 
 

Serveis per estudiants universitaris 
 

Programa de formació  
 
 



 
 
 
 

Anys 90's: CLE 
Participació en 

assignatures de 1r i 2n 
cicle des de 1995 

 
CLE bàsic (1997) i/o 

especialitzat  
(tots els campus) 

 
Participació   

No obligatòria 
 

Pla d'actuacions "La 
Biblioteca Virtual, la 
Biblioteca Oberta" 

1996-2000 
 

Inclòs des del 1996 a la 
planificació estratègica de 

la Biblioteca 

 
 
 

Programa “La Biblioteca 
Forma” 

Acord Vicerectorat de 
Docència (1997) 

 
Creació de la pàgina web 

(2000-01) 
 

Participació  
obligatòria  

des del 2001-02 a BV  

 
 
 
EEES 2009-10 
Desplegament graus 
 
Competència 
informacional   =  
transversal  titulacions 
UdG 
 
Complicitat  PDI:  
integració formació dins 
assignatures pla d'estudis 

I quan va començar el Programa de Formació? 

Sempre en estreta col·laboració amb el PDI de les facultats 
 



A qui s’adreça 
  

Estudiants de grau, màster-postgrau i doctorat   
(d’acord amb la demanda del PDI /coord.) 
 

Durada/sessió 
  

De 1:30h o 2h. Nombre de 
sessions/curs 
(hores) 
 

Graus i màsters: entre 1 i 2 per 
curs (de 1:30 a 4 hores) 
Doctorat: 5 (10 hores) 
 

Metodologia 
  

Presencial 
En línia  (SPOC) 
 

Tipus de sessió Teòrica-pràctica 

On Incrustada al Pla d’estudis (assignatures concretes) 
 
 

Qui ho 
imparteix 
  

Bibliotecaris-Documentalistes “temàtics” 

Quan Durant tot el curs acadèmic 
 

Avaluació En alguns estudis sí, exercicis pràctics amb nota o 1 pregunta a l’examen 
En d’altres, només control d’assistència 
 
 

Formació: planificació dels cursos  

http://diobma.udg.edu/handle/10256.1/3591/browse?type=title


Curs /tipus 
sessió 

Objectius Contingut 

 1r • Familiaritzar-se amb l'entorn  de la 
biblioteca 

• Concebre la Biblioteca com un element 
essencial de l’experiència universitària 

• Posar les bases per esdevenir autònoms 
en la cerca, localització i gestió 
d’informació acadèmica i de qualitat 

1. Entorn digital UdG 
2. Els serveis de la Biblioteca 
3. La cerca bibliogràfica 

• Optimització de les cerques 
• Catàleg UdG i CCUC  

4. Cercador+ 
5. Cites, bibliografia i plagi  

Últim curs 
grau (4r/6è) 

• Cercar informació en fons de qualitat 
(àmbit específic) 

• Identificar revistes amb impacte 
• Citar les  fonts. Ètica. Legalitat 
• Gestionar la bibliografia. Mendeley 

 

1. L’optimització de la cerca pel TFG 
2. Biblioteca digital 
3. Google Acadèmic 
4. Revistes amb impacte 
5. Mendeley. Bibliografia 

 

2n , 3r, etc. 
 

• Conèixer les fonts temàtiques 
específiques 

• Bases de dades en..../Fonts d’informació 
en... (dret, premsa, estadístiques, etc.) 

Formació: el cas dels Graus  

El recorregut a cada estudi defineix els objectius i el contingut 



Objectius 
 

Continguts 

 
 
 
Comuns a tots els màsters: conèixer eines i 
fonts documentals per a la realització del 
TFM 

 
 

 

 
 
Estan en funció de si els estudiants tenen un 
vincle recent amb la UdG o no: des de visites a 
la Biblioteca del campus fins a conèixer 
recursos-e específics tant d’OA com de 
subscripció (funcionament i valor afegit) 
 
 
 
 

Adaptació del programa formatiu a les característiques de cada màster:  
especialització acadèmica, professional, o d’iniciació a la recerca 

I en diferents llengües: anglès, català, castellà 
 

Formació: el cas dels Màsters/Postgraus 



Objectius Continguts 
 

 

Aprendre tot un seguit d’elements secundaris però 
bàsics que envolten l’activitat científica i que són 
fonamentals per poder avançar en la tasca 
investigadora 
 
• Ser capaç de trobar, identificar i gestionar la 

documentació científica 
• Conèixer les eines metodològiques per redactar i 

difondre un treball d’investigació 
• Identificar tot l’ecosistema de la comunicació 

científica.  
  
 

 
1. La documentació científica i els indicadors 

bibliomètrics 
2. La preparació de la cerca d’informació. Bases 

de dades i portals de cerca. Serveis d’alerta: 
com estar al dia en el meu camp de recerca 

3. El GREC: el CV d’investigació.  
4. Mendeley: gestió de la bibliografia personal,  

xarxa social, etc. Connexió amb el GREC 
5. La Publicació científica i la visibilitat: OA, 

TDX, ORCID.... 
6. La comunicació científica. L’avaluació de la 

recerca. La presentació i revisió: com 
confeccionar un pòster, etc. 

 
Avaluació 

 
Assistència + Elaboració Informe 

Formació: el cas del Doctorat 
Gestió de la informació científica. Indicadors d’avaluació.  

Principals documents de recerca 



 
 

Serveis per estudiants universitaris 
Assessorament documental 

 

Des del 2014: recull sistemàtic de dades 

Servei de referència ..... Des de sempre. Question Point. 
 
Servei de documentalista: des del 2001 és un servei que existeix, 
però no es fa visible fins 2010 (campus de la Salut), 2013 (campus 
Montilivi) i  2016 (campus Barri Vell) 

Campanyes pròpies a 
cada campus !!!! 

2016: creació de la marca 



2015-2016 

La Formació i l’Assessorament documental en xifres 
 



 
 

Serveis per estudiants universitaris 
Catàleg, Google i què més? 

 
 • El repositori UdG: 

 
 
 

• La Biblioteca Digital de la UdG: 
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Catàleg, Google i què més? 

 
 • La Biblioteca Digital de la UdG 

Conté: 
 

 Diferents tipus de documents 
 Recursos electrònics en obert (Dialnet, Recolecta, RACO, etc.) 
 Recursos electrònics de subscripció  
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• La Biblioteca Digital de la UdG 
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• La Biblioteca Digital de la UdG 

 Recursos electrònics de subscripció. Com accedir-hi:  
 usuaris UdG (prèvia identificació) 
 usuaris no UdG (consulta a les biblioteques de campus) 
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Serveis per estudiants universitaris 
Gestor bibliogràfic 

 
 

http://www2.udg.edu/biblioteca/Mendeleygestordebibliografia/tabid/20588/language/ca-ES/Default.aspx


 
 
 
 

Serveis per estudiants universitaris 
Sales d’estudi i treball en grup 

 
 
 
 

Campus Barri Vell 



 
 
 
 

Serveis per estudiants universitaris 
Sales d’estudi i treball en grup 

 
 
 
 

Campus Centre 



 
 
 
 

Serveis per estudiants universitaris 
Sales d’estudi i treball en grup 

 
 
 
 

Campus Montilivi 



https://www.youtube.com/user/BibliotecaUdG 

Moltes gràcies per la vostra atenció 

Barri Vell  972 418030           608 510 782 
C. Centre      972 418349      620 739 779 
Montilivi  972 418398      608 272 130 
 

 
UdGBiblioteca  
   
  

 
@BibliotecaUdG  
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