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Assistents: uns 120 assistents 
o directors de Biblioteca 
o responsables de formació 
o responsables informàtics 
o bibliotecaris de grups de treball de formació 
o bibliotecaris formadors 
o docents 
o càrrecs institucionals de les Universitats... 

 
Contingut: 
1 conferència inaugural, 7 ponències, 4 comunicacions, 
1 taula rodona i unes conclusions 



 
Més informació: 
Web oficial: http://www.usc.es/es/congresos/crai/post.html 
 
Facebook: http://es-es.facebook.com/JornadasCRAI2011 
 
Intranet Biblioteca / Formació permanent / Apunts de 
cursos: 
http://tib/intranet/FormacioPermanent/Apunts/Index.htm 
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1.- D’on venim? 
D’ALFIN a CI2 

2.- Exemples 
d’acreditacions CI2 

3.- Exemple de 
cooperació entre 
Biblioteques sobre 
cursos de formació 



∗ De la formació clàssica instrumental a ALFIN 
 

∗ De l’alfabetització informacional a la formació en 
competències CI2 
 

∗ CI2 = Les competències informacionals i informàtiques no es 
poden separar 
 

∗ I a la Biblioteca de la UDG, també hem viscut aquesta 
evolució? 
∗ Quan la nostra formació passa de ser descriptiva per formar part de les 

pràctiques d’un ABP... ESTEM FORMANT EN COMPETÈNCIES! 
 

∗ Quan els alumnes de 1er ens demanen 1h de documentalista per tal que 
l’ajudem a completar estratègies de cerca o a identificar la bibliografia amb 
més evidència científica sobre “el desgast de maluc de la Sra Maria”... 
ESTEM FORMANT EN COMPETÈNCIES! 

 
 
 
 

 

1.- D’on venim? D’ALFIN a CI2 



 
Pregunta del milió :  acreditar o no acreditar? 
 
Si els plans docents de les Universitats ja contenen 
transversalment les CI2, per què acreditar ? 

1.- D’on venim? D’ALFIN a CI2 

Sí, per donar un PLUS a la titulació 
 
Sí, com a valor afegit a la formació continuada 
 
No, ja consta implícit dins la titulació 



Requisits indispensables: 
∗ Que hi hagi una integració real de les CI2 dins els 

plans docents 
∗ Que es pugui garantir la qualitat formativa i 

avaluativa dels cursos 
∗ Que “no morim d’èxit” difonent certificacions i 

després ens fallin els espais, els recursos humans, la 
tecnologia... 

∗ Que tinguem assegurat el suport institucional i el 
suport CRUE/REBIUN 

∗ Que les certificacions aportin reconeixement social 
i reconeixement acadèmic 
 

1.- D’on venim? D’ALFIN a CI2 



ECDL (European Computer Driving License) Acreditació 
Europea d'ús d'ordinador  

 
∗ Aposta per una acreditació externa, flexible i 

homologable 
 
∗ A través d’un Curs de 12 crèdits de lliure elecció 

 
∗ Des de la Fundació UAB i Oficina de l'Autònoma 

Interactiva Docent 
 

∗ Temari: http://ecdl.ati.es/pdf/SWG110158-ESP.pdf 

 
 2.- Exemples d’acreditacions CI2 : Què fa la UAB? 
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2 nivells de cursos 
amb proves : 

ECDL (2004) 

ECDL Avançat (2010) 

Alumnes UAB  
CIRE  

Externs 

Crèdits de lliure elecció 

 Reinserció de presos 

Accés al món laboral 

Compatibilitats futures 
 

A qui va 
adreçat? 

 
Què aporta? 

 

 
Tipus de 
cursos 

 

Sessions presencials 
Sessions a distància 

Fòrums de participació 
Mòduls amb avaluació 

 
Metodologia 

 

2.- Exemples d’acreditacions CI2 : Què fa la UAB? 



2010 (març):  
La UPF s’implica  

1er centre universitari 
col·laborador ACTIC  
Proporciona espais i 

recursos humans 

2010 (novembre): 
Inici del servei  

Proves d’acreditació:  
2 cops al mes 

Durada: 2’3o h. 

2008/2009 :  
Curs d’Introducció a 

la Universitat 
(Competències TIC) 

2009: 
La Generalitat 
proposa a les 

Biblioteques la 
difusió ACTIC 

2.- Exemples d’acreditacions CI2 : Què fa la UPF? 



La UPF és un centre col·laborador ACTIC 
 
 
Punt de recepció                       Punt de connexió                       Punt d’avaluació 
 

2.- Exemples d’acreditacions CI2 : Què fa la UPF? 



Informadors:  
14 administratius 
de la Biblioteca 

 
Supervisors: 
2 operadors 

informàtics + 4 
administratius de la 

Biblioteca 

2.- Exemples d’acreditacions CI2 : Què fa la UPF? 



Per què acrediten els de la UPF?  
A priori, perquè tenien...: 
 
. Una demanda d’acreditacions regulades 
. Un suport institucional  
. Una experiència de cooperació entre serveis universitaris 

A posteriori, els suposa...: 
. Millorar la inserció laboral dels estudiants 
. Millorar la carrera professional del PDI i PAS 
. Donar valor afegit als Cursos d’Introducció a la Univ. 

2.- Exemples d’acreditacions CI2 : Què fa la UPF? 



 

3.- Exemple de cooperació entre biblioteques :  
el Projecte Unici2 



BU La Laguna (Unitats) 
BU Saragossa (Avaluació)  
BU Santiago (Difusió)  
BU Alacant (Materials) 

Estalvi de recursos 
Recolzament institucional dels rectors 

Guanyar en projecció i credibilitat, visibilitat 
L’intercanvi d’experiències millora el model 

de formació i avaluació (unificar criteris) 
Objectiu estratègic 

 
Curs 2010/2011 

6.000 estudiants /  74 
bibliotecaris 

Sessió presencial +  
8 mòduls virtuals 

(Moodle) 
Entre 5 – 10 hores 

 

Curs  dins el 1er de GRAU, 
adaptable a cada Universitat 

 
Entesa Biblioteca i Professorat 

Marca i logotip 

Motius per treballar  
cooperativament 

Delegació de 
tasques a Grups 
de Treball de 
Formació  

Curs visible i  
exportable 

Metodologia 

3.- Exemple de cooperació entre biblioteques :  
el Projecte Unici2 



Actualització: 
http://ibersid.eu/ojs/index.php/ibersid/article/view/3919/3614 

3.- Exemple de cooperació entre biblioteques :  
el Projecte Unici2 
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Hem vist que les CI2 són d’importància estratègica per a 
la Universitat... 
 
Però és la nostra feina acreditar en CI2? Facilitar les 
proves d’acreditació externa? 
  
Tenim els recursos humans, tecnològics i els espais 
adients per pujar al tren de les acreditacions?  
 
És el millor moment per apostar per un nou 
servei/producte universitari que va més enllà de la 
mateixa Biblioteca? 

4.- Tot tornant de Santiago de Compostel·la...  



 
 

 
Moltes gràcies 

 
 
 

 
Joan-Carles Corney - Biblioteca UdG  
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