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Us explicaré… 

• D’on vinc 

• On he treballat 

• La meva trajectòria al CRAI de la UB 

• Missió, funcions i àmbits d’actuació de la UP 

• Les tasques que realitzo a dia d’avui 

• Aptituds necessàries per a la meva feina 

• Estudis de BiD i la meva actual feina 

• Tot suma 
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D’on vinc 

Diplomatura 
en BiD 

UB  
(2003-2008) 

Postgrau  
Documentació 

digital 

UPF-IDEC 
(2008-2009) 

Màster 
Societat de la 
Informació i 

del 
Coneixament   
UOC (2010-

2013). 
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On he treballat 
Conveni en pràctiques a la Biblioteca del Departament 
d’Esports de la Generalitat  

Bibliotecària en pràctiques a la Biblioteca del Departament 
d’Educació de la Generalitat 

Biblioteca de la Universitat Pompeu Fabra 

Bibliotecària / documentalista a la Biblioteca de la Fundació 
Josep Laporte (Fundació UAB) 

Bibliotecària (catalogadora) al CSUC 
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Bibliotecària CRAI Universitat de Barcelona 



La meva experiència al CRAI de la UB (2010-) 

Biblioteca 
d’Economia i 

Empresa 

Biblioteca 

de Medicina 

Unitat de 

       Projectes   

5 



Missió de la Unitat de Projectes del CRAI 

 

 

 

 

 
 

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.  

 

planificar dissenyar desenvolupar 
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Funcions de la UP 
 

 

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

Coordinar, supervisar i 
mantenir projectes ja engegats 
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Àmbits d’actuació de la UP 
 

 

 
Nous projectes i 

prospecció 
tecnològica 

Web 

Màrqueting i 
difusió en xarxes 

socials 

Repositoris i 
col·leccions 

digitals 

Projectes de 
digitalització 
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Les “meves” tasques a la UP 

Coordinar i mantenir el repositori 
institucional RCUB Revistes Científiques de 
la Universitat de Barcelona 

Coordinar i mantenir les revistes de la UB 
al repositori col·lectiu RACO 

Editar i coordinar l'edició de la web del 
CRAI: crai.ub.edu 
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http://www.revistes.ub.edu/
http://www.raco.cat/index.php/raco
http://crai.ub.edu/


Què és RCUB 
• Portal que recull les revistes científiques 

especialitzades en diversos àmbits temàtics  

▫ publicacions editades o coeditades per la UB 

▫ revistes en curs de publicació  

▫ revistes que ja no es publiquen però de les quals es 
disposa de la col·lecció en format digital 

• finalitat de RCUB:  

▫ contribuir a la difusió i a una major visibilitat de les 
revistes  

▫ oferir als editors de la UB, una eina per a la gestió i 
publicació de les revistes en format electrònic. 
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Què oferim als editors de RCUB 

suport, 
assessorament 
i formació en 

la gestió i 
l'edició de les 

revistes 
científiques en 

format 
electrònic 

atenció 
personalitzada 

als editors programari OJS 
+ servidor de 

proves 
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Eines/actuacions que elaborem 
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http://diposit.ub.edu/dspace/handle/2445/43308
http://revistes.ub.edu/index.php/LSC/statisticCharts
http://diposit.ub.edu/dspace/handle/2445/63233
http://diposit.ub.edu/dspace/handle/2445/63232
http://crai.ub.edu/ca/que-ofereix-el-crai/suport-investigador/avaluacio-produccio


Ens agrada la nostra feina i compartir-la 

13 

http://crai.ub.edu/ca/que-ofereix-el-crai/suport-investigador/gestio-edicio-revistes-cientifiques/primera-jornada-rcub
http://www.thinkepi.net/crecs2015


Revistes de la UB a RACO 

72 revistes 
de la UB a 

RACO 

Actualitzem 
el seu 

contingut 

Coordinem 
els 

bibliotecaris 
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Web CRAI de la UB 

Mantenir la 
web del 

CRAI 

Actualitzar 
el contingut 

Vetllar perquè la 
informació sigui 
homogeneïtzada 

Nou web, juliol 2014: 

treballar amb altres unitats, 
formació en drupal, estructurar web, 

entrar contingut, formació 
bibliotecaris etc 
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Aptituds per a la meva feina 

treballar en 
equip 

coordinació 

formació continuada 

lideratge ser resolutiu 

tenir iniciativa 

autoformació 
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Estudis de BiD i la meva feina actual  

Pràcticum 
Erasmus 

Assignatures 
multidisciplinars 

Convenis 
en 

pràctiques 
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“Fer xarxa” suma (en el meu cas) 

Bons companys i bons caps 

Formació continuada 

Estar col·legiada 

Formar part d’un grup de treball 
COBDC 

Consell editor d’Item 
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Moltes gràcies! 

gemma.masdeu@ub.edu 

https://es.linkedin.com/in/masdeugemma
mailto:gemma.masdeu@ub.edu

