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ANNEX 2: Perfil específic  

 

Temari a escollir per la realització del projecte sobre biblioteques universitàries 

(PBU) 

 

1. La planificació estratègica de les biblioteques de la UPC. Organització, direcció i 

gestió. Lideratge i gestió de persones. Treball per objectius i projectes. Indicadors, 

seguiment i avaluació de resultats. Competències, habilitats i rols dels equips de les 

biblioteques. Memòria, comunicació i difusió a la comunitat. Gestió econòmica, 

patrocini i mecenatge. 

2. Les biblioteques de la UPC. Biblioteques de campus, escoles i facultats. Estructura 

i especialització. Gestió de les instal·lacions, espais i equipaments bibliotecaris. 

Nous models de biblioteques i serveis bibliotecaris. La biblioteca com a laboratori i 

centre de recursos per a l’aprenentatge i estudi diversificat. 

3. Recursos i serveis als usuaris com a suport  a l’aprenentatge, la docència i la 

recerca de la UPC. De la biblioteca presencial a la biblioteca híbrida i digital. La 

transformació digital dels serveis bibliotecaris als usuaris. Serveis bibliotecaris 

presencials i digitals. Suport de les biblioteques en la formació de les habilitats 

informacionals i competències digitals de l’estudiantat i el professorat UPC. 

Projectes de futur. 

4. Col·leccions i patrimoni bibliogràfic de les biblioteques de la UPC. Els sistemes de 

gestió de la col·lecció, metadades i eines de descoberta. La gestió de les 

col·leccions digitals. Evolució i avaluació de l’ús de la col·lecció i millores per 

incrementar els serveis de préstec i lectura. La presència de les col·leccions i 

serveis en el desenvolupament de la docència. 

5. Bibliotecnica: La biblioteca digital de la UPC. Informació, recursos i serveis digitals. 

Col·leccions digitals i dipòsits de col·leccions pròpies. Comunicació, xarxes socials 

i màrqueting. Projectes de futur. 

6. Ciència oberta i la publicació acadèmica en accés obert de la UPC. Polítiques de 

dades de recerca. Bibliometria, visualització i impacte de la producció científica de 

la UPC. FUTUR i difusió de la producció científica i acadèmica de la UPC. Projectes 

de futur. 

7. Biblioteca i cultura a la UPC. Col·leccions i serveis culturals de les biblioteques de 

la UPC. Les humanitats digitals. Lectura digital i promoció de la lectura a la UPC. 

UPCArts i el nou impuls a la cultura a la UPC. Biblioteques sostenibles i biblioteques 

inclusives i al importància dels ODS. Projectes de futur. 

8. L’edició acadèmica de la UPC. La nova edició, gestió i difusió dels llibres digitals i 

electrònics. El futur de l’edició acadèmica i universitària. Edició, publicació i difusió 

de les col·leccions digitals de la UPC. Projectes consorciats de coedició actuals i de 

futur. Drets d’autor, llicències digitals i ús ètic de la informació. L’accés obert a la 

producció acadèmica. Projectes de futur. 
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9. Els arxius administratius i especialitzats de la UPC. Polítiques i normatives digitals 

clau de la UPC. Els sistemes de gestió digital dels arxius de la UPC. La memòria 

digital de la UPC. Els serveis als usuaris. La transformació digital de l’administració 

de la UPC. Projectes de futur. 

10. Les biblioteques de la UPC i els projectes UPC, nacionals i internacionals. 

Col·laboració universitària, aliances, xarxes i consorcis nacionals i internacionals. 

REBIUN, CSUC, LIBER, SCONUL, UPC4, etc. Projectes de futur. 

 


