
www.upc.edu

Recursos electrònics
i habilitats informacionals

Convocatòria de mobilitat de PAS 
de la UPC 2007

Marta Roca Lefler
Servei de Biblioteques i Documentació



www.upc.edu

Quan?

Convocatòria de mobilitat de PAS 
de la UPC 2007

Imperial College of London (ICL)
University of East London (UEL)
University College of London (UCL)
University of Bath (UB)

On?

Del 25 de juliol al 2 de juny de 2008
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Alguns trets característics

 Són institucions privades amb l’objectiu principal de formar
individus capaços de satisfer les necessitats de les empreses o de
l’estat

Universitats anglosaxones

 La recerca científica s’incorpora molt aviat a les seves activitats
(finals segle XIX)

Moderador
Notas de la presentación
Diferents llengües i cultures. Unes col·leccions bibliogràfiques molt àmplies, uns edificis antic, unes aules massificades, una greu reducció de costos I la irrupció de les Tic constitueixen alguns deles elements amb els que s’egena el pla estratègic proposat pel govern. Dins d’aquest context, els serveis bibliotecaris unviersitaris, per tal d eonar suport a la universitat, varwen platnejar importants canvis organtitzatius I estructructurals donant lloc als primers CRAIs (learning centres”.
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Alguns trets característics

 Compten amb un pla estratègic per a fer créixer i millorar el sector
de l’ensenyament superior “The Future of Higher Education” (2003)

Universitats anglosaxones

 La comunitat universitària està formada per una gran varietat
d’estudiants internacionals i un elevat nombre d’alumnes provinent de
les classes més desfavoridores.

Moderador
Notas de la presentación
Diferents llengües i cultures. Unes col·leccions bibliogràfiques molt àmplies, uns edificis antic, unes aules massificades, una greu reducció de costos I la irrupció de les Tic constitueixen alguns deles elements amb els que s’egena el pla estratègic proposat pel govern. Dins d’aquest context, els serveis bibliotecaris unviersitaris, per tal d eonar suport a la universitat, varwen platnejar importants canvis organtitzatius I estructructurals donant lloc als primers CRAIs (learning centres”.
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 Accés remot (Athens, Shibboleth)

 Accés i gestió dels recursos electrònics (MetaLib i SFX,
Serials Solutions, ELIN, etc.)

Serveis destacables i aplicables 
en el context de la UPC

Moderador
Notas de la presentación
Diferents llengües i cultures. Unes col·leccions bibliogràfiques molt àmplies, uns edificis antic, unes aules massificades, una greu reducció de costos I la irrupció de les Tic constitueixen alguns deles elements amb els que s’egena el pla estratègic proposat pel govern. Dins d’aquest context, els serveis bibliotecaris unviersitaris, per tal d eonar suport a la universitat, varwen platnejar importants canvis organtitzatius I estructructurals donant lloc als primers CRAIs (learning centres”.

http://elin.lub.lu.se/elinInfo?func=loadTemplate&template=home�
http://www.liv.ac.uk/library/gifs/SFX_logo_small.jpg�
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 Formació en habilitats informacionals

Serveis destacables i aplicables 
en el context de la UPC

Moderador
Notas de la presentación
Diferents llengües i cultures. Unes col·leccions bibliogràfiques molt àmplies, uns edificis antic, unes aules massificades, una greu reducció de costos I la irrupció de les Tic constitueixen alguns deles elements amb els que s’egena el pla estratègic proposat pel govern. Dins d’aquest context, els serveis bibliotecaris unviersitaris, per tal d eonar suport a la universitat, varwen platnejar importants canvis organtitzatius I estructructurals donant lloc als primers CRAIs (learning centres”.

http://www.uel.ac.uk/lls/support/help.htm�
http://www.uel.ac.uk/lls/�
http://www.bath.ac.uk/�
http://www.bath.ac.uk/library/libflicks/�
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 Formació en habilitats informacionals

Programa, adreçat al personal bibliotecari pel desenvolupament de 
les HI

Serveis destacables i aplicables 
en el context de la UPC

Moderador
Notas de la presentación
Diferents llengües i cultures. Unes col·leccions bibliogràfiques molt àmplies, uns edificis antic, unes aules massificades, una greu reducció de costos I la irrupció de les Tic constitueixen alguns deles elements amb els que s’egena el pla estratègic proposat pel govern. Dins d’aquest context, els serveis bibliotecaris unviersitaris, per tal d eonar suport a la universitat, varwen platnejar importants canvis organtitzatius I estructructurals donant lloc als primers CRAIs (learning centres”.

http://www.lilacconference.com/dw/resources/2006/bodendoolangarthwaite.ppt�
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 Bibliotecaris temàtics

 Blogs temàtics

Serveis destacables i aplicables 
en el context de la UPC
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 Producció científica i accés obert

 Comunicació externa

Serveis destacables i aplicables 
en el context de la UPC
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Informe estada:
http://hdl.handle.net/2117/2358

Gràcies per la vostra atenció!

marta.roca@upc.edu

Més informació:

http://hdl.handle.net/2117/2358�
http://upcommons.upc.edu/�
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