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Presentació

El CRAI Unitat de Projectes és una unitat
transversal del Centre de Recursos per a
l’Aprenentatge i la Investigació.

Es va crear l’any 2004, en el marc de la nova
reestructuració de la Universitat de
Barcelona.



Missió

Planificar, dissenyar i desenvolupar projectes
d’acord amb la missió, les línies estratègiques
i els plans d’actuació del CRAI amb l’objectiu
de millorar, innovar i difondre els serveis que
s’ofereixen a l’usuari.



Funcionament

Està formada per :

5 persones

Grups de treball temporals
que inclouen personal de la unitat, dels CRAI 

Biblioteques, d'altres unitats del CRAI i de la 

Universitat, segons les necessitats del projecte.



Funcions

Desenvolupar nous projectes, 
habitualment a l’entorn de la 
biblioteca digital

Coordinació, supervisió i 
manteniment de projectes ja 
endegats



Àmbits d’actuació

Nous projectes 
i prospecció 
tecnològica

Web

Màrqueting i 
difusió en 

xarxes socials

Repositoris i 
col·leccions 

digitals



Nous projectes: en funció de les necessitats 
dels usuaris, per demandes de la Direcció 
del CRAI, de la Universitat o per cooperació

Prospecció tecnològica: estudiar, valorar i 
aplicar tecnologies de la informació als
serveis oferts pel CRAI

Nous projectes i prospecció tecnològica



Web

Edició i coordinació 
del web del CRAI



Màrqueting i difusió de serveis

Grup de treball estable coordinat pel 
CRAI Unitat de Projectes

Elaboració de 
campanyes de 

màrqueting 
segons el Pla de 

màrqueting 
anual

Coordinació de 
xarxes socials: 

blogs, 
facebook, 

twitter, etc.

Redacció i 
difusió de 

notícies del 
CRAI



Repositoris i col·leccions digitals

Coordinació, manteniment i suport als 
usuaris

Institucionals: 
producció 
científica i 

acadèmica de 
la Universitat

Cooperatius: 
amb el CSUC 
(Consorci de 

Serveis 
Universitaris 
de Catalunya)

Patrimonials: 
fons antic i 
col·leccions 

digitals



Repositoris institucionals

Dipòsit digital de la 
Universitat de 

Barcelona: publicacions 
en accés obert derivades 

de l’activitat docent, 
investigadora i 
institucional

Portal RCUB (Revistes 
Científiques de la 

Universitat de 
Barcelona)



Repositoris cooperatius

Tesis doctorals 

Documents de recerca 

Documents i materials docents

Revistes Catalanes en accés obert



Repositoris patrimonials

Fons antic (X-XIX). Biblioteca Patrimonial 
Digital de la Universitat de Barcelona (BiPaDi)

Col·leccions digitalitzades d’imatges: 
fotografies, mapes, cartells, etc.



Moltes gràcies!
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