
Cata-CRAI reunits 2019
Jornada anual de Catalogadors del CRAI

Lloc: Aula 2F4 de l’edifici de Sants
27 i 4 de juliol de 12 a 15h



Programa 

o Jornada participativa per: 
✓ Conèixer-nos millor
✓ Compartir en un entorn divertit
✓ Debatre temes que ens afecten
✓ Recollir millores o noves accions

o Us plantegem diferents jocs 
✓ Qui és qui?
✓ El solitari
✓ Posa i treu
✓ 4 en ratlla
✓ Bingo

o Cal ajustar-nos al temps per poder fer-ho tot 

o Com continuarà ....   Idees per properes 
edicions



Qui  és qui ?

• Coneguem als companys:
✓ Nom i lloc de treball
✓ A quines biblioteques has estat?
✓ Des de quan catalogues?

• Coneguem les seves tasques que 
tenen assignades

• Expliqueu un fons que estigueu 
treballant en aquest moment



El Solitari

• Aporteu una reflexió/problemàtica 
sobre cada un dels temes plantejats 

✓ Escriviu-la en un post-it
✓ Enganxeu-la en els pòsters



A. Visibilitzar el patrimoni
Idees per a la reflexió:
• Problemàtiques de tractament que has detectat
• Fons rellevants que et queden per treballar
• Entorns de visualització del fons patrimonial del CRAI que 

coneixes/has treballat
• Reptes que et planteja la selecció, descripció i preservació 

d’aquests fons
• Creació de la col·lecció única (pel que fa al valor) de la UB

B. La tasca catalogràfica
Idees per a la reflexió:
• Aspectes de la catalogació que t’agraden més
• Compartir els teus dubtes et permet millorar els teus 

coneixements o et fa perdre massa temps?
• En quines tasques et trobes més segur?
• Què voldries fer/aprendre i no pots fer
• Necessitats de formació que detectes

C. Recursos-e : selecció, descripció i difusió
Idees per a la reflexió:
• Coneixes els models de catalogació que apliquem al CRAI per 

descriure aquest fons?
• Coneixes els procediments i fluxos de treball establerts
• Implicacions i tasques associades a la gestió d’aquests 

recursos
• Rellevància de la tria de recursos de lliure accés

D. El perfil del catalogador : reptes i habilitats
Idees per a la reflexió:
• Adjectius o atributs que representin les habilitats que ha de tenir

un catalogador
• Aspectes que ajuden a tenir un entorn de treball ideal per a un 

catalogador
• Aspectes que no aprofundim i caldria fer-ho
• Paper del catalogador en el CRAI (àmbits de participació, etc.)

El Solitari



Pausa 



Posa i treu

• Debatre sobre els temes i les idees aportades:
✓ Analitzeu les idees que trobeu
✓ Ordeneu i classifiqueu les idees dels companys
✓ Aporteu noves reflexions en post-its o sobre el 

pòster

• Canviarem de taula cada 15 min per treballar els 
altres temes
✓ Debat a partir de la feina del grup anterior
✓ Ordeneu i classifiqueu les idees dels companys
✓ Aporteu noves reflexions en post-its o sobre el 

pòster



4 en ratlla

• Tal i com han quedat els 
grups, disposeu de 5 minuts per fer 
una síntesi de les 
principals idees aportades en el 
vostre poster i trieu algú que faci de 
portaveu.

• Posada en comú

✓ Cada portaveu presenta el 
resum sobre el tema

✓ Teniu 2 minuts aprox.



Bingo

https://kahoot.it/

• Valorem la jornada de avui 

✓ Accediu amb el vostre mòvil a 

✓ Introduir el codi d’accés i .... 
A JUGAR !! 

https://kahoot.it/


Idees per
millorar


