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Presentació 
 

Aquesta memòria s’organitza seguint els apartats de la Memòria d’activitats del CRAI anual, on s’integren 
les dades conjuntes de tots els CRAI Bilbioteques i Unitats. 
 

1. Serveis 
2. Recursos d’informació i patrimoni bibliogràfic 
3. Difusió i cooperació 
4. Excel·lència en gestió 
5. Organització i persones 

 
Durant el 2019 es va produir la jubilació de la responsable, Conxa Álvarez, i de manera temporal ocupa 
les seves funcions Rosa Fabeiro. Per aquesta raó la Memòria de Mundet d’enguany no contempla la 
mateixa informació ni abast que les anteriors en la sèrie. 
 
La redacció d’aquesta memòria només recull  les dades que es consideren rellevants destacar de 
l’activitat realitzada al CRAI Mundet durant el 2019 de manera individualitzada i no les dades general de 
prestació de serveis i recursos que queden recollides en la Memòria del CRAI. 
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1. Planificar 
 

1.1. Desenvolupar i comunicar l’estratègia 
 

1.2.2 Xarxes socials i blogs 
 

Al llarg de l’any 2019 s’ha continuat treballant per millorar la presència a les xarxes socials: 
 
Twitter 
Durant l’any 2019 s’ha revisat el protocol intern de gestió del compte de Twitter del CRAI Biblioteca del Campus 
Mundet ( @CRAImundet ) per part de Servei d’Informació als Usuaris i s’ha assignat un bibliotecari amb la tasca 
diària de seguiment del mateix (sense perjudici d’altres activitats) per al control i planificació de publicacions 
amb el suport dels becaris dedicats a informació a afectes de creació i redacció de continguts o per a l’elaboració 
de propostes imaginatives/innovadores de continguts per difondre els serveis i recursos del CRAI. S’ha realitzat 
promocions en format vídeo i s’ha incrementat de forma considerable la quantitat de publicacions. 
 
Google My Business 
S’ha revisat el protocol intern de gestió del perfil Google My Business del CRAI Biblioteca del Campus Mundet i 
s’han corregit i actualitzat aspectes de configuració (horaris, dies de tancament i altra informació del perfil), 
també s’ha posat en marxa un seguiment i protocol de resposta diari dels missatges i ressenyes rebuts al perfil 
del CRAI de Mundet. 
 

 
Exemple de ressenya positiva amb contestació al perfil de Google del CRAI de Mundet 

 
 

https://twitter.com/craimundet
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WhatsApp Business (+34 648971585) 
El Servei de WhatsApp del CRAI Biblioteca del Campus de Mundet es va posar em marxa el 4 de març de 2019, 
en prova pilot, amb l’aprovació de la Direcció del CRAI després de la presentació d’una proposta d’implantació 
l’any anterior. El servei ha estat operatiu durant la major part l‘any 2019 sense cap incidència destacable. A 
finals de 2019 es va presentar a la  Direcció del CRAI un primer informe amb les dades del servei corresponents 
al període de 4 de març al 22 de desembre de 2019, incloent dades volumètriques de missatges, d’usuaris i de 
consultes així com una segmentació de les consultes rebudes per col·lectiu (Alumnes de Grau, PDI, PAS, etc.) i 
per tipologia de consulta (renovació de documents, informacions d’horari, citació bibliogràfica, reserva de sales 
de treball, etc.)  
 

 
Consultes segons tipologia al servei de WhatsApp (4 març - 22 desembre 2019) 

 
YouTube 
El Canal de YouTube del CRAI de Mundet ha estat concebut com un repositori de materials de formació i difusió; 
durant l’ant 2019 s’han actualitzat puntualment vídeos de formació vinculats a assignatures del Grau de 
Psicologia i es preveu continuar fent-ho de manera regular durant l’any següent  
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Camí de l’èxit en la cerca i ús de la informació (2020) 
https://www.youtube.com/watch?v=eNDnIWzHUTM    

1.2.3 Difusió de serveis 
1.2.3.2. Participació en exposicions 

 
Mare Nostrum. Sobre els Drets Humans de les persones refugiades 
 
Organitzat per: Fundació Solidaritat UB-  Àngels Cerdà (Solidaritat UB) 
Del 10 al 31 de gener de 2019. 
Lloc: Vestíbul entrada 
 

 
 
 
 
 
 
 

Gordofòbia 
 
Organitzat per: Empar Devís 
Del 6 al 26 de març de 2019. 
Lloc: 2n Vestíbul entrada 

 
Sentido de comunidad.  
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Forma part del treball pràctic dels alumnes de l’assignatura d’Intervenció Psicològica del grau de 
Psicologia.   
Organitzat per: Moisès Carmona Monferrer 
Del 9 al 22 d’abril de 2019. 
Lloc: Vestíbul entrada 

 
Exposició Joan Brossa. Primavera de la llengua 
 
Organitzat per: Xarxa de dinamització lingüística Mundet 
Del 23 d’abril al 23 de maig de 2019. 
Lloc: 2n Vestíbul entrada 
 

 
 
 
 

 
Exposició Projectes d'Art per la Inclusió social. Curs 2018-2019 
 
Organitzat per: Ferran Cortés (UFR Escola de Treball Social de la Universitat de Barcelona) 
Del 26 de juny al 28 de juny de 2019. 
Lloc: 2n Vestíbul 1er entrada 

Resilients: de la dificultat a l'oportunitat 
 

Organitzat per: Anna Forés (UB) i César Marcos (Fotògraf) 
         Del 1 de juliol al 10 de juliol de 2019. 
                 Lloc: 1er Vestíbul entrada 
 

 
 
 
 
 
 

 
25 imperdibles: exposició-joc de llibres il·lustrats i àlbums per a 
infants 
 
Organitzat per: Emma Bosch i Encarna Beltran (docents dels graus en 
Mestre d’Educació Infantil i Mestre d’Educació Primària de la 
Universitat de Barcelona) 
Del 23 de setembre de 2019 al 2 de desembre de 2019 
Lloc: sota les cales principals de la biblioteca 
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1.2.3.3. Visites   

 
Visita d’estudiants de la Universitat Simón Bolívar 
Data: 07/11/2019 
Visita a la Biblioteca del CRAI de Mundet d’alumnes visitants de la Facultat de Psicologia de la UB 
provinents de  de la Universitat Simon Bolívar 
 

1.2.4. Publicacions del personal del CRAI 
 

• Universitat de Barcelona. CRAI; Hombrabella, Núria; Zaborras, Rosa; Nabona, Mina; Díaz, Max; 
González, Ana; Caballer, Gemma; Cornet, Jordi; Pons, Joan. 7a Jornada de Bones Pràctiques: Formació 
d'usuaris - CRAI UB. 16 de juliol de 2019. Sala Gabriel Oliver de l'Edifici Històric de la Universitat de 
Barcelona. Disponible a: http://hdl.handle.net/2445/137659 [Consulta 26/02/2020] 
 

• Adán Puig, Ana; Álvarez Mallol, Conxa; Amador, Juan Antonio; Berger, Rita, 1959-; Calderón Garrido, 
Caterina; Celdrán, Montserrat; Codina, Núria (Codina Mata); Colell Mimó, Montserrat; Cornet 
Hernando, Jordi; Corral, María-José; Cunillera, Toni; Ferrer, Marta (Ferrer García); Gallardo-Pujol, 
David; Gilboy i Rubio, Elizabeth; González Conde, Joan; Guilera Ferré, Georgina; Jurado, Ma. Ángeles 
(María Ángeles); Leiva Ureña, David; Martínez i Torres, Mercè; Mataró Serrat, Maria; Mayo Alesón, 
Mercedes; Nuño, Neus; Peró, Maribel; Pueyo Benito, Roser; Ramon Casas, Marta; Rivero García, María 
Magdalena; Serrat Fernández, Rodrigo Andrés; Tremosa Armengol, Jordi; Via i García, Marc; Vidal i 
Moranta, Tomeu; Zaborras, Rosa. Formació en la competència informacional a Psicologia. Pòster 
presentat a: X Trobada de Professorat de Ciències de la Salut. 30-31 de gener i 1 de febrer de 2019. 
Facultat de Medicina i Ciències de la Salut, Campus Bellvitge. Universitat de Barcelona. Disponible a: 
http://hdl.handle.net/2445/127797 [Consulta 01/02/2019] 
 

 
1.2.9. Estudiants en pràctiques al CRAI 

 
Finalitza el període de pràctiques curriculars de l’estudiant Marcos Gómez Plana, estudiant de l’Escola d’Art i 
Superior de Disseny Deia amb el perfil professional de videojocs i entorns virtuals. Durada FCT: 280 hores 
(CGA0I). L’estada té com a objectiu la creació d’una aplicació mòbil (videojoc), Mundet 2049, que està 
disponible a través de Google Play i que es vol presentar a les properes 16es Jornades Catalanes d’Informació i 
Documentació.  

2. Lliurar serveis 

2.2. Gestionar serveis per a la docència, l’aprenentatge i la investigació 
2.2.3. Donar suport a la docència 

2.2.3.1. Formar els usuaris 
 

http://hdl.handle.net/2445/137659
http://hdl.handle.net/2445/127797
https://play.google.com/store/apps/details?id=edu.ub.Mundet2049


 

 
Memòria d’activitats 2019                                                                                                                                                                                             9  
CRAI Biblioteca del Campus de Mundet   

 

L’any 2019 és van impartir 275,45 hores de formació, en un total de 187 sessions, amb un 4.048 
assistents totals.  
  
D’aquestes 187 sessions, 7 corresponen sessions internes dedicades a formació específica de becaris 
amb un total de 11, 15 hores.   
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Nombre de sessions de formació per facultat l’any 2019 

NOTA: CETT = Centre d’Estudis de Turisme adscrit a la UB 
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Hores de formació per facultat l’any 2019 

  
  
  

  
Sessions de 

formació 
per tipus 
d’estudi 
(grau) 

  
  
  
  

  
Sessions 

de 
formació 
per tipus 
d’estudi 

(3er 
cicle) 
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Sessions 

de 
formació 
per tipus 
d’estudi 
(altres) 

  
 
  
2.3. 

Gestionar recursos d’informació  
2.3.1. Seleccionar, captar i adquirir 

 
2.3.1.1. Seleccionar  

2.3.1.1.2. Col·leccions especials i patrimonial 
 

A més dels documents d’àmbit universitari de les següents temàtiques: educació, psicologia, 
formació del professorat i treball social, el CRAI Biblioteca CM, compta amb diferents col·leccions 
especials, que donen suport a la docència i a la investigació.  

Destaca en aquest apartat l’establiment al 2019 una nova aliança per la difusió. Es tracta de la 
signatura d’un conveni de col·laboració amb el Centro de Investigación MANES, Centre 
d’investigació interuniversitari dedicat a l’estudi històric dels manuals escolars d’Espanya, 
Portugal i Amèrica Llatina, especialment en els segles XIX y XX. Amb el Suport del CRAI Unitat de 
Procés Tècnic s’ha establert aliança amb aquest centre per difondre a través de la seva base de 
dades el fons de Llibre de text de Reserva de la nostra biblioteca.  

A continuació resumim aquesta i altres col·leccions especials que formen el nostre fons: 
Llibres de text. La col·lecció de libres de text, amb 12.151 
exemplars, cobreix un període molt extens: des de 1834 fins a 
l’actualitat. En formen part tots els llibres de text dels 
ensenyaments, tant dels plans antics com de l’actual, i hi estan 
representades les principals editorials catalanes i algunes 
d’espanyoles. La seva finalitat és proveir els futurs mestres 
d’un fons de llibre escolar per tal que puguin fer-ne l'anàlisi de 
contingut, estudis comparatius, etc. Més informació. 

 

https://crai.ub.edu/ca/recursos-d-informacio/patrimoni-bibliografic/colleccions-tematiques/ct-llibre-text
https://crai.ub.edu/ca/recursos-d-informacio/patrimoni-bibliografic/colleccions-tematiques/ct-llibre-text
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Tests del CRAI Biblioteca CM. La col·lecció de tests i manuals de 
tests del CRAI Biblioteca CM està formada per 787 tests 
(bàsicament del corrent americà, però amb força adaptacions al 
nostre país) i per uns 331 manuals de tests (teoria dels tests, 
manuals d'aplicació, psicometria, etc.). Més informació. 
 

 
 
 

Literatura infantil i juvenil. Amb uns 9.000 exemplars, 
seleccionats principalment per donar suport als ensenyaments 
de la Facultat d’Educació. Més informació. 

 
 

Fons de l'Editorial Mateu. Fons bibliogràfic format a partir de la 
donació de Montserrat Mateu, filla de l'editor Francisco Mateu. 
La donació inclou les publicacions que es van fer durant els 
gairebé trenta anys que l'Editorial Mateu va estar activa (1945- 
1973), a més dels catàlegs, les fotografies i altres documents de 
l'Editorial. Aquesta documentació permet estudiar el 
funcionament i l'evolució d'una editorial de la postguerra 
espanyola. Més informació 

 
 

Digitalització de fons patrimonial 

Amb l’objectiu de donar visibilitat al nostre fons i facilitar l’accés als continguts patrimonials, s’han 
creat 3 col·leccions digitals patrimonials, amb el fons de Reserva: 

 

Pedagogia i Educació. Conformen aquesta col·lecció un recull 
d’obres diverses, dins l’àmbit educatiu, que són una mostra de la 
manera d’ensenyar de finals del segle XIX i principis del XX. Llibres 
de consells, adreçats a pares i mestres, per ajudar a educar als 
infants, llibres de legislació i d’administració escolar, tractats de 
nocions pedagògiques, etc. Aquesta col·lecció s’ha iniciat amb 18 
publicacions. Més informació. 

https://crai.ub.edu/ca/recursos-d-informacio/patrimoni-bibliografic/colleccions-tematiques/tests-mundet
https://crai.ub.edu/ca/recursos-d-informacio/patrimoni-bibliografic/colleccions-tematiques/tests-mundet
https://crai.ub.edu/ca/recursos-d-informacio/patrimoni-bibliografic/colleccions-tematiques/ct-literatura-infantil
https://crai.ub.edu/ca/recursos-d-informacio/patrimoni-bibliografic/colleccions-tematiques/ct-literatura-infantil
https://crai.ub.edu/ca/recursos-d-informacio/patrimoni-bibliografic/colleccions-tematiques/ct-editorial-mateu
https://bipadi.ub.edu/digital/collection/p21046coll4
https://bipadiub.contentdm.oclc.org/digital/collection/p21046coll4
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Llibres de text i manuals d'ensenyament. La col·lecció 
majoritàriament inclou llibres de text o manuals escolars adreçats, 
principalment, als infants en les diferents etapes de 
l’ensenyament. Són manuals enciclopèdics i de coneixements 
específics, com per exemple tractats de gramàtica, mètodes per a 
l’ensenyament de llengües estrangeres, tractats d’urbanitat, 
manuals d’aritmètica, d'educació moral, d'educació de les nenes, 
etc. Aquestes obres són un exemple de com era l'ensenyament, a 
finals del segle XVIII i principis dels XX, i de la influència que hi tenia 
la religió i la política. Aquesta col·lecció s’ha iniciat amb 34 
publicacions. Més informació. 

 
 

Psicologia i ciències afins. La col·lecció de Psicologia i Ciències 
afins s’inicia amb una selecció d’obres d’autors clàssics i de llibres 
rellevants per a l’estudi d’aquesta disciplina. Inclou documents 
conservats en els fons antics dels CRAI Biblioteques de Campus 
de Mundet i Reserva. Hi trobareu des de la obra sobre 
Mnemotècnia “Thesavrvs artificiosae memoriae : 
concionatoribus philosophis, medicis ... bonarum litterarum 
amatoribus, negociatoribus insuper aljsq[ue] similibus, tenacem 
ac firmam rerum memoriam cupientibus, perutilis ...” de Cosimo 
Roselli, publicada a Venècia en 1572 a “Principios de Psicología” 
de William James, publicada en Madrid per Daniel Jorro en 1909. 
Més informació. 

 

Progressivament s'hi aniran incorporant nous documents a totes tres col·leccions. 

 
2.3.1.2. Captar  

 
Durant el 2019 s’han rebut 3677 documents donats per més de 73 donats als quals agraïm la seva aportació al 
nostre fons. No ha estat possible gestionar completament tot aquests fons rebuts però aproximadament hem 
pogut fer-ho en un 71% dels fons rebuts. Els resultats han permès incorporar 1982 nous exemplars i desestimar 
648 .  
 
Tots els donants es relacionen en la Relació de donants del CRAI, com a reconeixement de la seva aportació, 
però destaquem aquí els donatius rebuts amb més de 100 exemplars, que signifiquen 2406 documents, més 
d’un 65% dels donatius rebuts durant l’any. 
 

• Ricardo Diego Blasco Ruiz  
• DOE (Departament d'Organització Educativa)  

https://bipadiub.contentdm.oclc.org/digital/collection/p21046coll5
https://bipadiub.contentdm.oclc.org/digital/collection/p21046coll5
https://bipadi.ub.edu/digital/collection/p21046coll3
https://bipadi.ub.edu/digital/collection/p21046coll3
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• Leopoldo Monserrat  
• Maria Pla Molins  
• Mª Margarida Tura Soteras  
• Conrad Vilanou  
• Miquel Serra i Raventos  
• Departament d'Educació Lingüística i Literària      

  
2.3.1.3. Adquirir 

La compra de documents és l’altra via d’incorporació de fons a la nostra biblioteca. 
 
Monografies 

Pressupost assignat: 48.852,00 €. 

En el cas del pressupost per la subscripció a revistes i bases de dades, és impossible acotar-ho per biblioteca, 
degut a les subscripcions consorciades i a les subscripcions a paquets dels diferents productors i distribuïdors. 
 
Es van demanar en compra 613 títols de monografies en paper (783 exemplars), dels quals 238 són 
bibliografia recomanada dels ensenyaments que s’imparteixen al campus de Mundet. 236 

títols corresponen a desiderates arribades, principalment del professorat. 

 

A més, es va incrementar la col·lecció de llibres electrònics disponibles en 1.638 títols, al adquirir les següents 
col·leccions: 
 

• Behavioral Sciences 2018 de Springer – 201 nous títols 
• Education 2019 de Springer – 470 nous títols SPRINGER 
• Ebooks de Grao - Subscripció per 1 any a 150 títols 
• Behavioral Sciences 2014 i 2015 de Springer – 266 nous títols  
• Education 2018 de Springer – 551 nous títols 

 
Publicacions periòdiques 

El CRAI Biblioteca CM, ha incorporat 24 nous títols de revista en paper que se sumen als 271 títols de revistes 
subscrites tant en format paper com electrònic. 
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     2.3.2. Processar i descriure 

2.3.2.2. Fons del Catàleg de la UB 
 
El volum total del fons de la biblioteca així com el creixement en fons durant el 2019 es recull en la següent 
taula:  
 

  Títols monografies Exemplars Col·leccions de revistes en paper 

Fons de Mundet  109.727 162.673 1685  

Creixement al 2019 4.018 6.552 24 
 

Les dades de creixement inclouen els principals mètodes per nodrir de recursos d’informació la biblioteca, 
que són bàsicament les donacions i l’adquisició. 
 

2.3.2.4. Catalogació i metadades 
 
Especial dedicació a la catalogació del Fons de Reserva del CRAI Biblioteca del Campus de Mundet, sobretot en 
Llibre de text, majoritàriament són fons pendents de reconversió i també algunes donacions prioritzades per 
al seu interès dins de la col·lecció. En aquesta actuació dins del PE estratègic Acció 2018 se li dona continuïtat 
amb el suport del. El volum de fons catalogats d’aquesta procedència al 2019 ha estat de 1.080 exemplars. 
 
El nou Pla estratègic Íter 2019-2020, posa el focus de manera global en donar visibilitat al patrimoni del CRAI , 
i en el marc d’aquest objectiu estratègic està el de processar 100% dels documents rebuts per donatiu als 
diferents CRAIs. EL CRAI del Campus Mundet rep molts donatius i no sempre ha pogut prioritzat la seva gestió 
i catalogació, de manera que hi ha un volum important de fons pendents de gestionar. Durant l’últim trimestre 
del 2019 s’han impulsat canvis en l’organització del personal per poder assumir l’objectiu estratègic, i també ha 
comptat amb el suport del CRAI Unitat de Procés Tècnic. Els resultats són 4.179 documents incorporats al 
catàleg.  
 

Registres bibliogràfics per responsabilitat de la catalogació    
   Original CCUC OCLC Altres Total    
Campus Mundet 613 709 0 7 1329    
 

        
Registres d'exemplars segons procedència 

  Compra Donatiu Reconversió Intercanvi Publicacions UB Còpia  Altres Total 

Campus 
Mundet 993 4179 1080 0 98 2 234 6586 
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Continuant la tasca iniciada pel grup de revisió de la classificació de la planta 2 (educació i fons general), al llarg 
del 2019 s’han reclassificat al voltant de 5.000 monografies. 
 

3. Dotar-se de recursos 
3.1. Gestionar i administrar l’equip humà 

3.1.2. Personal 
o Responsable de la biblioteca 

– Álvarez Mallol, Concepción (fins el 9 d’octubre)  
– Fabeiro García, Rosa (a partir del 10 d’octubre cap en funcions) 

o Cap del Servei d’informació 
– Zaborras Gracia, Maria Rosa (fins al setembre de 2019)  

o Bibliotecaris: 
– Agell Perramon, Anna 
– Comas Lamarca, Núria 
– Cornet Hernando, Jordi 
– Fernández López, Inmaculada 
– Pérez Bregonzi, Carlos Ignacio (60 hores mensuals dedicades a tasques sindicals) 
– Pons Vila, Joan 
– Tremosa Armengol, Jordi  

o Tècnics Grup II 
– Flores Martí, Maria del Mar 
– Vargas Capella, Alberto  

o Tècnics Grup III 
– Candelera Gallego, David 
– Chicote Carquero, Julio 
– Edo Ortiz, Luisa [Prejubilada a partir del 16-10-2018] 
– Fuente Espasa, Elsa de la 
– García Clavero, Mº Carmen [S’incorpora el 16-10-2018] 
– González Martínez, Sergio 
– Jiménez Morales, Elisabet 
– Moreno Bassols, Sergi (baixa laboral des del 12-9-2018) 
– Naya Ortega, Ramon 
– Ortoneda Cerdan, Sergi[ del 15-1-2018 al 16-10-2018] 
– Safon Iserte, Regina 
– Sandoval Sandoval, Ángeles 

 
Dels 21 treballadors assignats al CRAI Biblioteca CM, 11 no tenen una situació administrativa estable 
(són interins o tenen contractes amb data de finalització): 

– Entre facultatius, bibliotecaris i tècnics del grup II sumen 11 persones, 6 de les quals són 
interines o no tenen una situació administrativa estable: un 55% no té una situació 
administrativa estable. 
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– Pel que fa a tècnics del grup III són 10 persones, 5 de les quals són interines: un 50 % no té una 
situació administrativa estable. 

 

3.1.2. Equips de treball al CRAI Biblioteca CM: 

- Equip de catalogació : Inmaculada Fernández, Elisabet Jiménez, Mar Flores, Joan Pons, Núria 
comas, Anna Agell (coordinadora) 

- Equip de suport a la gestió de la col·lecció: Ramon Naya, Sergio González, David Candelera, 
Elsa de la Fuente, Regina Safon i Anna Agell (coordinadora) 

- Col·leccions especials i de reserva: Juli Chicote, Núria Comas i Elisabet Jiménez. 

- Grup de reclassificació (educació i fons general): Juli Chicote, Núria Comas (coordinadora), 
Maria del Mar Flores, , Albert Vargas i Jordi Tremosa. 

- Equip de suport a la docència i la recerca: Mar Flores i Jordi Tremosa 

- Equip de Bibliografia recomanada revisió anual de la BR inclosa en el GRAD: David 
Candelera, Maria del Carmen Garcia, Ramon Naya (coordinador) i Regina Safon. 

- Grup de Tests actualització i revisió de la col·lecció. David Candelera Gallego i Jordi Tremosa 
Armengol (coordinador) 

- Innovació, fidelització i ludificació. Jordi Cornet, Joan Pons, Jordi Tremosa i Rosa Zaborras 
(coordinadora) 

 
3.1.3. Col·laboració en els grup de treball i millora del CRAI de la UB 

- Grup de Difusió: 1 tècnic del grup III, Ramon Naya 

- Suport Virtual, contestadors S@U: 2 bibliotecaris: 1 de tarda, Albert Vargas, i 1 de caps de 
setmana, Joan Pons 

- Suport Virtual, contestadors S@U-Docència: 1 tècnica del grup II, Maria del Mar Flores 
 

3.1.3.2. Formació externa 
 
3.1.3.3. Assistència a jornades, congressos, etc. 
 

• 7a Jornada de Bones Pràctiques del CRAI: Formació d'usuaris (16 de juliol de 2019, Edifici 
Històric, Universitat de Barcelona). Assistents: Jordi Cornet i Joan Pons 

• 8a Jornada de Bones Pràctiques del CRAI: Estades en institucions del CSUC (26 de novembre 
de 2019, Facultat d’Informació i Mitjans Audiovisuals de la Universitat de 
Barcelona).Assistents: Jordi Cornet, Regina Safón, Joan Pons 
 

3.1.3.4. Col·laboració i participació en jornades i tallers  
 

• Participació en la 7a Jornada de Bones Pràctiques del CRAI: Formació d'usuaris, amb la 
presentació "Formació al CRAI Mundet: juguem?". Jordi Cornet i Joan Pons. CRAI Biblioteca del 
Campus de Mundet. Disponible a: http://hdl.handle.net/2445/137659 

 

http://hdl.handle.net/2445/137659
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Participació de Jordi Cornet a les Jornades de Tardor de Doctorat de la Facultat d’Educació de la 
Universitat de Barcelona (28-29 novembre) com a ponent en dues sessions: 
 

• 28 de novembre 15.30 - 17.30 Taller: Els recursos orientats a la recerca del Centre de Recursos 
per a l’Aprenentatge i la Investigació de la UB i introducció a les bases de dades per a la recerca 

• 29 de novembre 15.15 - 17.00 h Taller: Introducció al Mendeley, gestor de referències 
bibliogràfiques 

 
 

3.2. Administrar els serveis generals, les infraestructures, els equipaments i els materials 
Les dades generals del CRAI Biblioteca CM pel que fa a les infraestructures i els espais són les següents:  
 

Instal·lacions i espais 

- Superfície: 3.865 m2 
- Punts de lectura: 846 
- Sales de Treball en grup: 8 
- Sala de formació amb ordinadors: 1 amb 20 ordinadors 
- Metres lineals de prestatgeria de lliure accés: 6.946 
- Metres lineals de prestatgeria de magatzem: 130,84 
- Metres lineals de prestatgeria de reserva: 393,40 
- Punts de connexió elèctrica: 261 
- Ordinadors de consulta: 51 
- Portàtils: 15 
- Espais per descans, exposicions i projeccions: 2 
- Bústies de retorn fora de l’espai del CRAI Biblioteca: 2 (accés al bar i vestíbul de l’Edifici de 

Llevant) 
Instal·lacions per a persones amb necessitats especials 

- Taules amb ordinador: 2 
- Taula per llegir a peu dret o amb cadires especials: 1 
- Cadira per llegir a peu dret: 1 
- Ordinadors amb programari per a visió reduïda: 2 
- Taula amb llums especial per a visió reduïda: 1 
- L’accés principal, no permet l’accés a persones amb mobilitat reduïda. 
- L’ascensor entre les dues plantes funciona amb una clau que sols té el personal autoritzat. 
- Les persones amb mobilitat reduïda que volen accedir-hi els caps de setmana i festius, han 

de demanar a seguretat del campus que els gestioni l’accés. 
 
Durant el 2019 s’han dut a terme diferents millores:  
 

• Instal·lació d’una prestatgeria nova amb 36 prestatges en total per a la Sala de Llibre de Text. 
• Electrificació de les taules de la Sala de llibre de text amb la instal·lació de dues torres de 5 endolls cada 

una 
• Equipament nou a les sales de treball en grup amb la instal·lació de tres pissarres blanques. 
• Reparació torniquet comptador.  
• Reparació màquina d’autopréstec 
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• Instal·lació de dues màquines de vending al vestíbul de l’entrada 
• Instal·lació d’una màquina de reprografia (fotocopiadora, impressora i escàner) al vestíbul de l’entrada 

en col·laboració amb els serveis de reprografia del Campus 
 

3.2.1. Sostenibilitat 
 
Reducció de la despesa en paper  
S’ha reduït la despesa de paper per codis temporals de grup per accedir als 
ordinadors/Wi-FI UB mitjançant cartells informatius plastificats als Taulells (Planta 1 i 
Planta 2) on s’actualitza el codi en curs i els usuaris poden apuntar-se'l o fer-ne una 
fotografia. 
 
                                      
Nous cartells amb informació dels codis de grup 
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