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1. Presentació  

Aquest document descriu el pla de comunicació externa de la Biblioteca del Campus Baix 
Llobregat. Es descriuran tots els canals de comunicació utilitzats: 

Canals de comunicació clàssics:  

• Butlletí mensual 
• Correu electrònic 
• Web de la biblioteca 
• Cartelleria 
• CanalBib 
• Fòrum d’Atenea de l’EETAC 
• Memòria anual de la biblioteca 

Canals de comunicació de Social Media:  

• Flick 
• Twitter 
• Google + 
• Piktochart 
• Prezi 

S’analitzarà també quina informació fem arribar als usuaris, qui la gestiona i com la fem 
arribar als nostres usuaris i finalment les estadístiques que extraiem de les diferents eines 
utilitzades. 
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2. Objectius del pla de comunicació externa 

L’objectiu bàsic d’un pla de comunicació és establir criteris a accions concretes de 
comunicació.  

Els objectius que es volen assolir amb aquest pla de comunicació externa són els següents:  

• Aconseguir que la comunicació amb els usuaris sigui més efectiva. 
• Aplicar estratègies de màrqueting digital per a augmentar l’ús de serveis i 

col·leccions de la nostra biblioteca. 
• Dinamitzar les xarxes socials de la biblioteca.  

 

3. Consells i normes de comunicació i participació 

En aquest apartat especificarem els criteris lingüístics, les normes de participació dels 
usuaris externs i les convencions gràfiques que s’hauran d’utilitzar, de forma general, en 
les diferents eines de comunicació de la Biblioteca.  

3.1 Criteris lingüístics: 

• En general, les nostres intervencions seran en català.  En el cas que haguem de 
respondre a alguna consulta dels nostres usuaris, contestarem en la seva llengua, 
sempre que sigui possible.  

• S’hauran d’escriure frases seguint un ordre lògic, és a dir, subjecte + verb + 
complements.  

• Caldrà usar correctament el llenguatge, evitant faltes tipogràfiques i d’ortografia. 
 

3.2 Convencions gràfiques: 

En tots els canals d’informació caldrà usar alguna convenció gràfica que ens identifiqui 
com a Biblioteca del Campus Baix Llobregat, ja sigui amb un avatar (xarxes socials) o bé 
amb el logotip institucional. 
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3.3 Normes de participació dels usuaris externs: 
 
Les diferents plataformes de la web social de la BCBL (Twitter, Google+, etc.) estan 
obertes als comentaris, consultes i aportacions dels usuaris, que seran permesos i/o 
contestats si compleixen aquests requisits: 

• Que siguin pertinents, és a dir, que no s’allunyin del tema tractat. 
• Que mantinguin el respecte i el bon clima i no ofenguin ni atemptin contra la 

dignitat d’altres persones. 
• Que no continguin dades de caràcter personal ni informació publicitària. 
• Els/les gestors/res dels comptes de xarxes socials de la BCBL es reserven el dret de 

no publicar o no respondre qualsevol aportació que no observi aquestes 
indicacions mínimes. 
 

 
 
 
 

Perfil de Google+ 

Avatar Twitter de la BCBL 
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3.4 Normes de comunicació del personal de la BCBL: 
 
Les xarxes socials ofereixen un nombre il·limitat de possibilitats de les quals les 
persones que treballen a la BCBL poden gaudir de manera responsable. Fins 
i tot quan interaccionin des dels seus perfils personals a les xarxes socials, com 
que són membres de la institució, haurien de poder tenir en compte una sèrie de 
recomanacions per garantir-ne un bon ús. 

• Es recomanada no usar el correu electrònic corporatiu (UPC) per registrar comptes  
a qualsevol  xarxa social de la BCBL. Per exemple es pot utilitzar el compte de 
correu de Gmail de la BCBL. Aquest fet és important per no rebre un gran allau de 
missatges al correu corporatiu de la UPC. Aquesta recomanació fa esment 
explícitament a Twitter i a Google+. 

• Es recomana actuar de forma transparent i respectant la legislació.  
• No s’haurien de publicar comentaris despectius ni ofensius a Internet. 
• Cal fer-ne un bon ús de les xarxes socials i orientar els comentaris a aconseguir una 

millora del servei que s’ofereix. 
• S’ha de ser curós. Qualsevol activitat a la xarxa queda enregistrada indefinidament 

i és accessible per a tots els usuaris. 
 
 

4. Eines de comunicació clàssiques 
 

4.1. Web de la biblioteca: 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dades de contacte BCBL publicades  a la web 

 

 

http://bibliotecnica.upc.edu/bibcbl
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Es tracta d’un canal de difusió d’informació.  

En aquesta web, a part de trobar les dades de contacte de la biblioteca, s’hi incorporen 
des de la biblioteca 4 notícies mensuals. Les dues restants, es publiquen des de Serveis 
Generals i són notícies que no són específiques de cap biblioteca. La cap de l’àrea de 
digitals és la responsable de penjar les notícies que des de la biblioteca es creuen 
convenient donar a conèixer. La biblioteca disposa també d’accés a la web mòbil: 
http://m.bibliotecnica.upc.edu/home/index.php 

Des d’aquesta web es poden consultar també les notícies, el directori, l’horari, accedir a El 
meu compte del catàleg, veure la disponibilitat de les sales, etc. La idea és que es pugui 
consultar des del mòbil, les informacions bàsiques de la biblioteca i els serveis més 
utilitzats pels nostres usuaris.  

 

 

 
 
 

Web mòbil de la BCBL 

 

 

http://m.bibliotecnica.upc.edu/home/index.php
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4.2. CanalBib 

Es tracta d’un canal de difusió d’informació per pantalles o monitors de les biblioteques 
UPC. Aquest canal difon notícies ja siguin de la Biblioteca, de les Escoles del Campus Baix 
Llobregat o bé de la resta de biblioteques de la UPC.  

La responsable del manteniment de les notícies és la cap de l’àrea de digitals i es modifica 
cada vegada que apareixen notícies d’interès.  Es tracta d’un canal col·laboratiu, és a dir, 
existeixen uns continguts comuns que els diferents biblioteques poden xuclar i utilitzar en 
el seu CanalBib. 

 

4.3 Butlletí electrònic mensual 

Es tracta d’un canal de difusió d’informació. És un butlletí de les novetats més destacades 
del mes a totes les biblioteques UPC,  i a la comunitat universitària del Campus Baix 
Llobregat. L’enviament és mensual. 

El butlletí l’elaborem amb un aplicatiu web gratuït anomenat MailChimp. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Butlletí mensual de 
notícies de la BCBL 
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4.4. Cartelleria 

En tot l’edifici de la BCBL hi ha espais destinats per penjar cartells amb notícies que fan 
referència a serveis i activitats de la biblioteca. 

Trobareu cartells a la planta 0 (al servei de préstec), a les plantes 1 i 2 i als taulells 
d’informació de la biblioteca. També trobareu cartellera a les portes d’alguns serveis 
concrets (aula d’informàtica, aula de formació i sales d’estudi). 

 

4.5. Correu electrònic 
També enviem informacions puntuals a les llistes de distribució del Campus del Baix 
Llobregat i de la BCBL.  
 
Llistes de distribució : 

• PAS i PDI del Campus del Baix Llobregat) 
• Estudiants de l’EETAC 
• Estudiants de l’ESAB 
• Personal de la BCBL 
• Personal de la les Biblioteques de la UPC i del SBPA 

 
Qui envia els missatges a les 3 primeres llistes? 

• Mar Romaní / Susanna Fernàndez (Digitals) 
• Gemma Garcia (Cap) 
• Consol Garcia (Recerca) 

Els missatges de la resta de llistes els pot enviar qualsevol persona de l’equip de la BCBL. 

 

4.6. Fòrum de l’EETAC (Atenea) 

A Atenea, el Campus Digital de la UPC, en el curs Escola d'Enginyeria de Telecomunicació i 
Aeroespacial de Castelldefels publiquem al seu tauler d’anuncis el butlletí de novetats que 
prèviament ja hem enviat per correu electrònic.  
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4.7. Memòria anual de la biblioteca 

Es tracta d’un altre canal de difusió d’informació.  Es recullen en un document anual totes 
les actuacions realitzades durant l’any a la biblioteca: Bibliotècnica, UPCommons, 
col·leccions, serveis, habilitats informacionals, instal·lacions i equipaments, organització i 
gestió.  

Podreu trobar la memòria anual a UPCommons:  

http://upcommons.upc.edu/e-prints/handle/2117/20721/simple-
search?query=%28%28author%3ABaix%29%29&rpp=10&sort_by=4&order=DESC&etal=0
&submit_search=Actualitzar 

 

 

 

 

 

 

Fòrum de l’EETAC 

 

 

http://upcommons.upc.edu/e-prints/handle/2117/20721/simple-search?query=%28%28author%3ABaix%29%29&rpp=10&sort_by=4&order=DESC&etal=0&submit_search=Actualitzar
http://upcommons.upc.edu/e-prints/handle/2117/20721/simple-search?query=%28%28author%3ABaix%29%29&rpp=10&sort_by=4&order=DESC&etal=0&submit_search=Actualitzar
http://upcommons.upc.edu/e-prints/handle/2117/20721/simple-search?query=%28%28author%3ABaix%29%29&rpp=10&sort_by=4&order=DESC&etal=0&submit_search=Actualitzar
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5. Eines de Social Media  
 

5.1 Twitter 

Accés al compte: @BibliotecaCBL 
Creació del compte: setembre de 2011. 
Personalització del compte: la imatge i el text del perfil sempre és la mateixa, excepte en 
períodes extraordinaris (Nadal, exàmens, vacances d’estiu...) que es pot canviar l’avatar 
de la imatge per una altra imatge que identifiqui el període extraordinari amb la 
biblioteca. 

A qui va adreçat? 

• A estudiants, PDI i PAS del CBL. 
• Al personal del PMT. 
• A tota comunitat UPC. 
• A serveis bibliotecaris i usuaris del territori (Baix Llobregat). 

A qui seguim i qui ens segueix? 

A qui seguim : 
A usuaris del CBL, institucions i entitats del Baix Llobregat, entitats relacionades 
amb l’Aeronàutica, Telecomunicacions i Agricultura, serveis bibliotecaris d’altres 
localitats relacionats amb les nostres matèries, Biblioteques UPC, i altres unitats de 
la UPC. 

Qui ens segueix? 
La majoria dels nostres seguidors són estudiants del CBL i també PDI del campus i 
també altres unitats de la UPC. 

Contingut: 
Twitter és una plataforma de micro missatgeria que permet publicar missatges de text 
curts (fins a 140 caràcters) i conversar amb els altres usuaris per mitjà de navegadors web 
o a través de clients d'escriptori i de telefonia mòbil.  
A la BCBL utilitzem Twitter per: 

• Comunicar nous serveis i recursos de la BCBL 
• Publicitar esdeveniments del Campus del Baix Llobregat (CBL), del seu estudiantat, 

PAS i PDI i  de les seves escoles (EETAC I ESAB). 
• Informar de l’agenda d’esdeveniments de la BCBL. 

 

 

https://twitter.com/BibliotecaCBL
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• Informar sobre canvis puntuals (canvi d’horari, tancament d’algun servei o 
recurs...). 

• Destacar puntualment serveis existents. 
• Difondre els nous treballs/projectes de Fi de carrera o màster del Campus del Baix 

Llobregat que es vagin publicant a UPCommons. 
• Difondre nous llibres electrònics o destacar-ne d’existents. 
• Difondre notícies de la xarxa i del servei de Biblioteques, Publicacions i Arxius de la 

UPC. 
• Difondre el butlletins mensuals de notícies de la BCBL. 
• Difondre informacions relacionades amb l’àmbit de les Telecomunicacions, 

l’Aeronàutica i l’Agricultura. 
• Difondre algunes informacions rellevants del territori (Baix Llobregat) que tinguin 

relació amb la biblioteques o amb les matèries d’estudi del campus. 

Publicació del contingut: 
A la BCBL tenim dues maneres de publicar els continguts a Twitter: 

Publicació automàtica 
Amb les webs Tweeterfeed, SUMALL i IFTTT es publiquen automàticament al 
Twitter de la BCBL, aquests continguts: 

o Últims TFC/PFM del CBL publicats a UPCommons. 
o Últims vídeos del CBL publicats a la videoteca UPCommons. 
o El nombre de seguidors nous , mencions i retuits que em tingut durant 

l’última setmana. 
o Felicitem a l’usuari que ens ha mencionat o retuitejat més durant 

l’última setmana. 
o Els continguts que publiquem a Google+ de la BCBL es publiquen 

automàticament a Twitter. 
o Mensualment es difon el butlletí de notícies mensual de la BCBL. 

Publicació manual programada o directa 
Tot el personal de la BCBL pot publicar a Twitter directament. Les persones 
responsables de compte i de la seva gestió i programació de tuits és el personal 
de la Unitat de digitals de la BCBL.   

Per a fer un seguiment de la publicació dels tuits el personal de digitals utilitza 
el programa Tweetdeck per monitoritzar l’activitat de Twitter.  
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En circumstàncies normals es considera que es poden fer d’1 a 5 tuits setmanals. 

S’introduiran continguts setmanalment. Els continguts poden ser nous, retuitejats, 
mencions, etc... sempre relacionats amb els temes de l’apartat 5.1 d’aquest manual. 

Els tuits i tuits amb menció es redactaran en català per defecte, que és la llengua 
emprada en la resta de canals de comunicació de la biblioteca. També se'n poden redactar 
en castellà i en anglès, segons el tipus de continguts de què es tracti i la difusió que en 
vulguem fer. 

Text + enllaç escurçat i/o imatge+ #hashtag (si és el cas) + @mencio/ns (si és el cas) 

 

Pel que fa als retuits, es respectarà la llengua en què han estat escrits originàriament. Pel 
que fa al text, cal que la informació sigui sintètica, rigorosa i concisa: 

RT + @nomdelperfilretuitejat Text + enllaç escurçat + #hashtag (si és el cas) 

Per programar els tuits setmanalment o mensualment es pot utilitzar el programa 
Tweetdeck o Hotsuite. Els tuits es programen des de la unitat de digitals de la BCBL. 

 

Interacció amb els usuaris: 

Caldrà que el personal de digitals de la BCBL faci seguiment de les mencions o al·lusions 
per tal de respondre el més aviat possible aquelles que ho requereixin. 

Poden ser respostes amb un missatge directe l’usuari que ha fet la pregunta o directament 
en un tuït si la resposta pot ser d’interès general. Normalment es respondrà des de la 
unitat de digitals de la BCBL.  

La resposta a les crítiques de tot tipus, com que és una qüestió delicada, es deixarà 
aquesta funció a la cap de la biblioteca (que és responsable també de donar resposta a la 
bústia de suggeriments).  En el cas de situacions de crítica oberta positiva, l’opció més 
adequada és contestar públicament amb la finalitat de mostrar que es dóna resposta a les 
opinions dels usuaris. Si la crítica és negativa, caldrà estudiar amb profunditat la queixa i 
donar-hi resposta de forma constructiva. En els casos en què calgui donar més informació, 
es pot remetre l'interlocutor a una bústia de correu electrònic. 
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Tan si són respostes normals o a crítiques es faran en un màxim de 24 hores des de la data 
de publicació de la consulta, si es fan en dies laborables. Si la consulta es fa en cap de 
setmana, es respondran el dilluns. 

 

 
5.2 Flikr 

Accés al compte: BibliotecaBCBL - https://www.flickr.com/photos/bibliotecabcbl  

Creació del compte: octubre 2010. 
Personalització del compte: la imatge del perfil sempre és la mateixa, la imatge del logo 
de la BCBL. 

A qui va adreçat? 

• A estudiants, PDI i PAS del CBL. 
• Al personal del PMT. 
• A tota comunitat UPC. 
• A serveis bibliotecaris i usuaris del territori (Baix Llobregat). 

Contingut: 
Flickr és un lloc web gratuït que funciona com a una xarxa social, i que permet 
emmagatzemar, ordenar, buscar i compartir fotografies i vídeos en línia. Actualment el 

 

 

https://www.flickr.com/photos/bibliotecabcbl


       
 Pla de comunicació externa i xarxes socials de la BCBL 

15 

perfil Flikr de la BCBL disposa de 253 imatges distribuïdes en 8 àlbums. La majoria són 
fotografies del Fons Antic d’Agricultura (ESAB). 

A la BCBL utilitzem Flikr per: 

• Difondre imatges/fotografies de l’arxiu gràfic del Fons Antic d’Agricultura (ESAB). 
• Difondre imatges/fotografies d’activitats culturals de la BCBL (Concursos 

fotogràfics, etc.) 

Publicació del contingut: 
A la BCBL publiquem fotografies/imatges puntualment. 

Interacció amb els usuaris: Cada cop que es publiquen noves fotografies/imatges al Flikr, 
el personal de la Unitat de Digitals en farà difusió a les altres xarxes socials (Google+ i 
Twitter) i també al butlletí de notícies mensuals de la BCBL. 
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5.3 Google + (Google Plus) 

Accés al compte: Bib Castelldefels - https://plus.google.com/102705742492144950284/ 

Creació del compte: setembre de 2013. 
Personalització del compte: la imatge i la descripció del perfil sempre és la mateixa. 

A qui va adreçat? 

• A estudiants, PDI i PAS del CBL. 
• Al personal del PMT. 
• A tota comunitat UPC. 
• A serveis bibliotecaris i usuaris del territori (Baix Llobregat). 

A qui seguim i qui ens segueix? 

A qui seguim : 
A usuaris del CBL, institucions i entitats del Baix Llobregat, personal del Servei de 
Biblioteques, Publicacions i Arxius de la UPC  i altres unitats de la UPC. 

Qui ens segueix? 
La majoria dels nostres seguidors són estudiants, PDI i PAS del CBL. 

Qui ens visita?  

Tenim un nombre elevat de visitants que no sabem qui són, no ens segueixen però 
visiten la pàgina (més de 28.000 visualitzacions del perfil). 

Contingut: 
Google+ (pronunciat i de vegades escrit Google Plus, de vegades abreujat com a G+) és un 
servei de xarxa social operat per Google Inc.  

A la BCBL utilitzem Google +per: 

• Comunicar nous serveis i recursos de la BCBL 
• Publicitar esdeveniments del Campus del Baix Llobregat (CBL), del seu estudiantat, 

PAS i PDI i  de les seves escoles (EETAC I ESAB). 
• Informar de l’agenda d’esdeveniments de la BCBL. 
• Informar sobre canvis puntuals (canvi d’horari, etc, tancament d’algun servei o 

recurs...). 
• Destacar puntualment serveis existents. 
• Difondre nous llibres electrònics o destacar-ne d’existents. 

 

 

https://plus.google.com/102705742492144950284/
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• Difondre notícies de la xarxa i del servei de Biblioteques, Publicacions i Arxius de la 
UPC. 

• Difondre el butlletins mensuals de notícies de la BCBL. 
• Difondre informacions relacionades amb l’àmbit de les Telecomunicacions, 

l’Aeronàutica i l’Agricultura. 

Publicació del contingut: 
A la BCBL anem publicant els continguts seguint el nostre sistema  de publicació de 
continguts que veureu al punt 7 i 8. 

En circumstàncies normals publiquem d’1 a 5 posts setmanals. 

Interacció amb els usuaris: 

Caldrà que el personal de digitals de la BCBL faci seguiment dels comentaris als missatges 
publicats per tal de respondre el més aviat possible aquelles que ho requereixin. 

Tan si són respostes normals o a crítiques es faran en un màxim de 24 hores des de la data 
de publicació de la consulta, si es fan en dies laborables. Si la consulta es fa en cap de 
setmana, es respondran el dilluns. 

 
 
 
 

 
 

 

 



       
 Pla de comunicació externa i xarxes socials de la BCBL 

18 

 
 

5.4 Piktochart 

Accés al compte: https://magic.piktochart.com/infographics (tenim usuari intern - 
visibilitat no pública) 

Creació del compte: setembre 2014 
Personalització del compte: sense personalització 

A qui va adreçat? 

• A estudiants, PDI i PAS del CBL. 
• A tota comunitat UPC. 

Contingut: 
Piktochart és una web basada en programari per generar infografies que permet als 
usuaris sense experiència intensiva com a dissenyadors gràfics crear infografies de nivell 
professional, utilitzant plantilles. No és una xarxa socials pròpiament dita, però com que 
conté elements gràfics funciona com a eina complementària de difusió social de les xarxes 
de la biblioteca. Actualment disposem de 4 infografies que fan referència a activitats i 
recursos de les biblioteques UPC.  

A la BCBL utilitzem Piktochart per: 

• Difondre gràficament serveis o activitats “estrella”. 

Publicació del contingut: 
A la BCBL publiquem les infografies mitjançant el Twitter, el Google+ o el butlletí de 
notícies mensual de la BCBL. 

Les infografies les genera puntualment el personal de recerca o aprenentatge de la BCBL i 
en fem difusió des de la unitat de digitals. 

 

 

 

https://magic.piktochart.com/infographics
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5.5 Prezi 

Accés al compte: https://prezi.com/  (tenim usuari intern - visibilitat no pública) 

Creació del compte:  2013 
Personalització del compte: sense personalització 

A qui va adreçat? 

• A estudiants, PDI i PAS del CBL. 
• A tota comunitat UPC. 

Contingut: 
Prezi és un programa de presentacions per explorar i compartir idees sobre un llenç virtual 
basada en la informàtica en núvol (programari com a servei). Prezi es distingeix per la seva 
interfície d'usuari amb zoom, que permet als usuaris disposar d'una visió més apropada o 
més allunyada de la zona de la presentació. Prezi permet als usuaris visualitzar i navegar a 
través de la informació. No és una xarxa socials pròpiament dita, però com que conté 
elements gràfics funciona com a eina complementària de difusió social de les xarxes de la 
biblioteca. Actualment disposem diversos Prezi que fan referència a activitats i recursos de 
les biblioteques UPC.  

A la BCBL utilitzem Prezi per: 

• Difondre presentacions de serveis o activitats “estrella”. 

 

 

https://prezi.com/
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• Difondre presentacions del recursos de les biblioteques destinats al PDI i/o als 
estudiants UPC. 

• Formacions en línia al PDI i/o estudiants UPC. 

Publicació del contingut: 
A la BCBL difonem els Prezi mitjançant el Twitter, el Google+ , el web o el butlletí de 
notícies mensual de la BCBL. 

Els Prezi els genera puntualment el personal de recerca o aprenentatge de la BCBL i en 
fem difusió des de la unitat de digitals. 
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6. Propietat Intel·lectual 

Les condicions d’ús de les xarxes socials estableixen que aquestes no adquireixen la titularitat dels 
drets de propietat intel·lectual dels continguts, i requereixen que l'usuari  sigui el titular dels drets 
dels continguts que hi introdueixi o que en tingui els permisos. Les xarxes poden establir 
condicions de difusió. 

Els drets de propietat intel·lectual dels materials publicats a la xarxa es regeixen per la Llei de 
propietat intel·lectual (LPI). S’ha de reconèixer l’autoria dels continguts (textos, imatges, vídeos, 
etc.) i respectar els drets d’autor segons la legislació vident. En les obres sotmeses a la Llei de 
Propietat Intel·lectual és necessària l’autorització del titular dels drets per a la seva publicació. 

En les obres d’Accés Obert s’ha de respectar les condicions d’ús de l’obra establertes en la 
llicència. 

6.1 Drets d’imatge i protecció de dades 

S’han de respectar les condicions d’ús de l’obra establertes en els drets d’imatge i protecció de 
dades . Per a la publicació d’imatges és necessària l’autorització del titular del dret o del  pare, 
mare o tutor en el cas que el titular sigui menor d’edat. 

A més, a més, s’ha de garantir la confidencialitat de les dades personals ens els termes 
establerts en la Llei Orgànica 15/1999, del 13 de desembre. 

7. Programació i automatització de notícies  a les xarxes socials 
 
7.1 Automatització de notícies 
Les notícies que publiquem a Google+ i els nous Treballs i Projectes de Fi de Carrera de les 
temàtiques d’Aeronàutica, Telecomunicacions i Agricultura de les escoles EETAC i ESAB es 
publiquen automàticament a Twitter. 
També es publiquen automàticament els vídeos que publiquem a la Videoteca UPCommons. 

 
Aplicacions web que utilitzem per automatitzar notícies: 

 
IFTTT : https://ifttt.com/ 
Twitterfeed: http://twitterfeed.com/ 
 
7.2 Programació i publicació de notícies 
Procés seguit per programar i publicar les notícies. El programa que utilitzem per fer un 
seguiment del nostre Twitter es diu Tweetdeck. 
 

 

 

https://ifttt.com/
http://twitterfeed.com/
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Descripció de les activitats del Fluxgrama  
Codi d’Activitat Descripció Activitat 

A1
 

Programar notícies setmanals i mensuals. El procés s’inicia amb la 
programació de notícies setmanals i mensuals. 

Es fa amb un document Excel. Ho programa la bibliotecària digital 1 o la 2. 

Paral·lelament la bibliotecària 1 revisarà que alguns recursos webs publiquin 
automàticament les seves noticies a Twitter mitjançant l’aplicatiu web IFTTT. 
Aquests recursos web són:  

-Els últims Treballs/projectes de Fi de carrera del Campus del Baix Llobregat 
publicats a UPCommons  
-Tot el que es publiqui al Google+ de la BCBL. 
-Els vídeos que es publiquin a la Videoteca UPCommons. 

A2
 

Introduir les notícies a Tweetdeck i a Google+ de la BCBL. Les notícies 
generals (horaris, cursos, novetats...) de la BCBL programades en l’Excel 
anterior, s’incorporen al Tweetdeck/Hootsuite (perquè es publiquin en diferit) 
i al Google+. 
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A3
 

Revisar estadístiques. Mensualment la bibliotecària digital 1 o la 2  revisarà 
les estadístiques d’aquestes notícies publicades i ho farà amb aquestes 
webs: Peerindex, Klout, Sumall, Tweetdeck/Hootsuite. Traspassarà aquestes 
dades en un document Excel Aquestes dades mensual s’utilitzaran per fer 
una part de la memòria anual de la BCBL. 

A4
 

Setmanalment  la bibliotecària digital 1 o la 2 miraran el Twitter de la BCBL 
per veure les mencions i els RT. Depenen de quins siguin els resultats es 
revisarà la programació dels tweets i les seves temàtiques.  

A5
 

Introduir notícies de recerca al Twitter BCBL. La bibliotecària de la unitat 
de recerca de la BCBL anirà introduïnt notícies sobre la temàtica de recerca 
de telecomunicacions, aeronàutica i agricultura al Twitter de la BCBL 
mitjançant l’aplicatiu Tweetdeck/Hootsuite. Ho farà un cop al mes. 

A6
 

Introduir notícies d’aprenentatge al Twitter BCBL. La bibliotecària de la 
unitat d’aprenentatge de la BCBL anirà introduïnt notícies sobre la temàtica 
de recerca de telecomunicacions, aeronàutica i agricultura que fan referència 
a llibres nous adquirits, serveis i recursos. Ho publicarà al Twitter de la 
BCBL, mitjançant l’aplicatiu Tweetdeck/Hootsuite. Ho farà un cop al mes. 

A7
 

Rebre notícies. Els usuaris del Campus del Baix Llobregat, de la UPC i del 
territori rebran les notícies que ha enviat la BCBL. 

 
 
 

8. Fitxa descripció del procés de comunicació externa 

8.1. Unitats que han participat en la definició del procés 

Bibliotecària digital 1  – Biblioteca del Campus del Baix Llobregat 

Bibliotecària digital 2  – Biblioteca del Campus del Baix Llobregat 

Bibliotecària de l’àrea d’aprenentatge – Biblioteca del Campus del Baix LLobregat 

Bibliotecària de l’àrea de recerca - Biblioteca del Campus del Baix LLobregat 
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8.2 Descripció característiques del procediment: Dinamització xarxes socials i 
comunicació externa de la Biblioteca del Campus del Baix Llobregat (BCBL) 

OBJECTIU  

Elaborar un procediment intern per tal de dinamitzar correctament el contingut de les 
xarxes socials de la BCBL i també de la comunicació externa. 

DESCRIPCIÓ  

El procediment d’alta engloba les activitats desenvolupades pels diferents actors per tal 
de facilitar la tasca de comunicar externament al campus CBL i a tota la comunitat UPC. 

CARACTERÍSTIQUES  

Inici del Procediment Programar notícies setmanals i mensuals 

Final del 
Procediment 

Hi ha diversos finals per cada procés, però el final bàsic és que els 
usuaris finals del campus CBL i de la UPC i del territori rebin les 
notícies de la BCBL. 

Àmbit d’aplicació 
PAS, PDI i estudiantat del Campus del Baix Llobregat (CBL) i de la 
UPC en general. 
Usuaris finals del territori (local i comarcal). 

Mitjà de 
Comunicació 

X  Presencial                                Telefònic 

 Intranet                                     X  Web (Internet) 

  E-notificació                            X  Correu Electrònic 

X  Altres. En cas de triar-se aquesta opció especificar Canal 
d’utilització:  Xarxes socials de la BCBL 

Agents Implicats 

Unitat 
organitzativa 
responsable 

Unitat de recursos digitals de la Biblioteca 
del Campus del Baix Llobregat (BCBL) 

Altres agents 
implicats 

Unitat de Recursos de Recerca i Unitat de 
Recursos d’Aprenentatge de la Biblioteca 
del Campus del Baix Llobregat. 

RESPONSABILITATS DELS DIFERENTS PARTICIPANTS DEL PROCEDIMENT 

Unitat organitzatives Rols i funcions 

Unitat responsable procés 
Vetllar pel correcte funcionament del procés. 
Informar al personal de les 3 unitats del a BCBL de les 
possibles modificacions/ actualitzacions del procés. 

Unitat de Recursos de Recerca 
de la BCBL 

Introduir notícies al @BibliotecaCBL (Twitter de la 
Biblioteca) (un cop al mes). 
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Unitat de Recursos 
d’Aprenentatge de la BCBL Introduir notícies al @BibliotecaCBL (un cop al mes). 

Unitat de Recursos digitals 
Programar i publicar els tweets, publicar els posts a 
Google+, elaborar i publicar i publicitar el butlletí de 
noticies mensuals 

PROCEDIMENTS / PROCESSOS ASSOCIATS 

Procediments o 
processos superior 

Procediments o processos al mateix 
nivell 

Procediments o 
processos inferior 

 
 

  

NORMATIVA APLICABLE 

Normativa externa 
UPC 

Guia de xarxes socials de la Generalitat de Catalunya. 6a ed. 
Barcelona: octubre 2013 
http://www.gencat.cat/xarxessocials/pdf/guia_usos_xarxa_cat.pdf 

  

RELACIÓ DOCUMENTAL 

Documentació Descripció 
document 

Origen 
document Suport Físic 

- No hi ha    

CALENDARI / TERMINIS DEL PROCEDIMENT 

Calendari del 
procediment Descripció del Calendari 

Tot l’any El procediment s’inicia cada 1 de gener de cada any i dura tot l’any 
(excepte el mes d’agost). 

Codi Activitat Període del termini Descripció del termini 

   

SEGUIMENT I MESURA 

Nom i codi 
de 

l’indicador 

Descripció Indicador 
(Text/Fórmula) 

Unitat de 
mesura  

Responsable de 
l’indicador Periodicitat 

RT i 
mencions al 
Twitter BCBL 

 RT i mencions al 
@BibliotecaBCBL 
(aplicació: Twitter) 

Numèric Bibliotecària 
digital 1 i 2 Setmanal 

Followers, 
RT, 
mencions, 
notícies 

Followers, RT, mencions, 
reputació digital de la BCBL 
del @BibliotecaCBL 
(aplicacions Peerindex, 

Numèric Bibliotecària 
digital 1 i 2 setmanal 

 

 

http://www.gencat.cat/xarxessocials/pdf/guia_usos_xarxa_cat.pdf
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publicades 
reputació 
digital de la 
BCBL 

Klout,  Tweetdeck i Sumall) 

Followers i 
número de 
notícies 
publicades, 
mencions i 
RT i 
reputació 
digital BCBL 

Followers mencions i RT del 
@BibliotecaCBL i número 
de notícies publicades del 
Google+, núm de pàgines 
vistes del butlletí mensual. 
(aplicacions Peerindex, 
Klout,  Tweetdeck i Sumall) 

Numèric Bibliotecària 
digital 1 i 2 mensual 

Número de 
notícies 
programades 
globals 

De les xarxes socials i 
butlletí de notícies 
mensuals 

Numèric Bibliotecària 
digital 1 i 2 mensual 

Número de 
notícies 
publicades 
globals 

De les xarxes socials i 
butlletí de notícies 
mensuals 

Numèric Bibliotecària 
digital 1 i 2 mensual 

GLOSSARI 

Nom Descripció 

BCBL Biblioteca del Campus del Baix Llobregat 

PAS Personal d’Administració i Serveis 

@BibliotecaCBL Compte de Twitter de la BCBL (Xarxa Social) 

Google+ Google Plus (Xarxa Social) 
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9. Estadístiques 

 
Mensualment es fa un seguiment de les  les estadístiques d’aquestes notícies publicades. 
Ho fem mitjançant aquestes aplicacions 

- Peerindex 
- Klout 
- Sumall 
- Tweetdeck/Hootsuite.  

Traspassem aquestes dades en un document Excel. Aquestes dades mensual s’utilitzaren 
per decidir accions sobre les nostres xarxes socials i per elaborar la memòria anual de la 
BCBL. 

 
10.  Sigles 
 
BCBL: Biblioteca del Campus del Baix Llobregat. 
 
CBL: Campus del Baix Llobregat. 
 
EETAC: Escola d’Enginyeria de Telecomunicació i Aeroespacial de Castelldefels. 
 
ESAB: Escola Superior d’Agricultura de Barcelona. 
 
PAS: Personal d’Administració i Serveis. 
 
PDI: Personal Docent Investigador. 
 
PFM: Projecte final de màster. 
 
PMT: Parc Mediterrani de Tecnologia. 
 
SBPA: Servei  de Biblioteques, Publicacions i Arxius. 
 
TFC: Treball de fi de carrera. 
 
UPC: Universitat Politècnica de Catalunya. 
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1. Presentació 

Aquest document descriu el pla de comunicació externa de la Biblioteca del Campus Baix Llobregat. Es descriuran tots els canals de comunicació utilitzats:

Canals de comunicació clàssics: 

· Butlletí mensual

· Correu electrònic

· Web de la biblioteca

· Cartelleria

· CanalBib

· Fòrum d’Atenea de l’EETAC

· Memòria anual de la biblioteca

Canals de comunicació de Social Media: 

· Flick

· Twitter

· Google +

· Piktochart

· Prezi

S’analitzarà també quina informació fem arribar als usuaris, qui la gestiona i com la fem arribar als nostres usuaris i finalment les estadístiques que extraiem de les diferents eines utilitzades.



















2. Objectius del pla de comunicació externa

L’objectiu bàsic d’un pla de comunicació és establir criteris a accions concretes de comunicació. 

Els objectius que es volen assolir amb aquest pla de comunicació externa són els següents: 

· Aconseguir que la comunicació amb els usuaris sigui més efectiva.

· Aplicar estratègies de màrqueting digital per a augmentar l’ús de serveis i col·leccions de la nostra biblioteca.

· Dinamitzar les xarxes socials de la biblioteca. 



3. Consells i normes de comunicació i participació

En aquest apartat especificarem els criteris lingüístics, les normes de participació dels usuaris externs i les convencions gràfiques que s’hauran d’utilitzar, de forma general, en les diferents eines de comunicació de la Biblioteca. 

3.1 Criteris lingüístics:

· En general, les nostres intervencions seran en català.  En el cas que haguem de respondre a alguna consulta dels nostres usuaris, contestarem en la seva llengua, sempre que sigui possible. 

· S’hauran d’escriure frases seguint un ordre lògic, és a dir, subjecte + verb + complements. 

· Caldrà usar correctament el llenguatge, evitant faltes tipogràfiques i d’ortografia.



3.2 Convencions gràfiques:

En tots els canals d’informació caldrà usar alguna convenció gràfica que ens identifiqui com a Biblioteca del Campus Baix Llobregat, ja sigui amb un avatar (xarxes socials) o bé amb el logotip institucional.











Avatar Twitter de la BCBL







Perfil de Google+



3.3 Normes de participació dels usuaris externs:


Les diferents plataformes de la web social de la BCBL (Twitter, Google+, etc.) estan obertes als comentaris, consultes i aportacions dels usuaris, que seran permesos i/o contestats si compleixen aquests requisits:

· Que siguin pertinents, és a dir, que no s’allunyin del tema tractat.

· Que mantinguin el respecte i el bon clima i no ofenguin ni atemptin contra la dignitat d’altres persones.

· Que no continguin dades de caràcter personal ni informació publicitària.

· Els/les gestors/res dels comptes de xarxes socials de la BCBL es reserven el dret de no publicar o no respondre qualsevol aportació que no observi aquestes indicacions mínimes.













3.4 Normes de comunicació del personal de la BCBL:



Les xarxes socials ofereixen un nombre il·limitat de possibilitats de les quals les

persones que treballen a la BCBL poden gaudir de manera responsable. Fins

i tot quan interaccionin des dels seus perfils personals a les xarxes socials, com

que són membres de la institució, haurien de poder tenir en compte una sèrie de

recomanacions per garantir-ne un bon ús.

· Es recomanada no usar el correu electrònic corporatiu (UPC) per registrar comptes  a qualsevol  xarxa social de la BCBL. Per exemple es pot utilitzar el compte de correu de Gmail de la BCBL. Aquest fet és important per no rebre un gran allau de missatges al correu corporatiu de la UPC. Aquesta recomanació fa esment explícitament a Twitter i a Google+.

· Es recomana actuar de forma transparent i respectant la legislació. 

· No s’haurien de publicar comentaris despectius ni ofensius a Internet.

· Cal fer-ne un bon ús de les xarxes socials i orientar els comentaris a aconseguir una millora del servei que s’ofereix.

· S’ha de ser curós. Qualsevol activitat a la xarxa queda enregistrada indefinidament i és accessible per a tots els usuaris.





4. Eines de comunicació clàssiques



4.1. Web de la biblioteca:













Dades de contacte BCBL publicades  a la web









Es tracta d’un canal de difusió d’informació. 

En aquesta web, a part de trobar les dades de contacte de la biblioteca, s’hi incorporen des de la biblioteca 4 notícies mensuals. Les dues restants, es publiquen des de Serveis Generals i són notícies que no són específiques de cap biblioteca. La cap de l’àrea de digitals és la responsable de penjar les notícies que des de la biblioteca es creuen convenient donar a conèixer. La biblioteca disposa també d’accés a la web mòbil: http://m.bibliotecnica.upc.edu/home/index.php

Des d’aquesta web es poden consultar també les notícies, el directori, l’horari, accedir a El meu compte del catàleg, veure la disponibilitat de les sales, etc. La idea és que es pugui consultar des del mòbil, les informacions bàsiques de la biblioteca i els serveis més utilitzats pels nostres usuaris. 

Web mòbil de la BCBL













4.2. CanalBib

Es tracta d’un canal de difusió d’informació per pantalles o monitors de les biblioteques UPC. Aquest canal difon notícies ja siguin de la Biblioteca, de les Escoles del Campus Baix Llobregat o bé de la resta de biblioteques de la UPC. 

La responsable del manteniment de les notícies és la cap de l’àrea de digitals i es modifica cada vegada que apareixen notícies d’interès.  Es tracta d’un canal col·laboratiu, és a dir, existeixen uns continguts comuns que els diferents biblioteques poden xuclar i utilitzar en el seu CanalBib.



4.3 Butlletí electrònic mensual

Es tracta d’un canal de difusió d’informació. És un butlletí de les novetats més destacades del mes a totes les biblioteques UPC,  i a la comunitat universitària del Campus Baix Llobregat. L’enviament és mensual.

El butlletí l’elaborem amb un aplicatiu web gratuït anomenat MailChimp.



















Butlletí mensual de notícies de la BCBL









4.4. Cartelleria

En tot l’edifici de la BCBL hi ha espais destinats per penjar cartells amb notícies que fan referència a serveis i activitats de la biblioteca.

Trobareu cartells a la planta 0 (al servei de préstec), a les plantes 1 i 2 i als taulells d’informació de la biblioteca. També trobareu cartellera a les portes d’alguns serveis concrets (aula d’informàtica, aula de formació i sales d’estudi).



4.5. Correu electrònic

També enviem informacions puntuals a les llistes de distribució del Campus del Baix Llobregat i de la BCBL. 



Llistes de distribució :

· PAS i PDI del Campus del Baix Llobregat)

· Estudiants de l’EETAC

· Estudiants de l’ESAB

· Personal de la BCBL

· Personal de la les Biblioteques de la UPC i del SBPA



Qui envia els missatges a les 3 primeres llistes?

· Mar Romaní / Susanna Fernàndez (Digitals)

· Gemma Garcia (Cap)

· Consol Garcia (Recerca)

Els missatges de la resta de llistes els pot enviar qualsevol persona de l’equip de la BCBL.



4.6. Fòrum de l’EETAC (Atenea)

A Atenea, el Campus Digital de la UPC, en el curs Escola d'Enginyeria de Telecomunicació i Aeroespacial de Castelldefels publiquem al seu tauler d’anuncis el butlletí de novetats que prèviament ja hem enviat per correu electrònic. 

Fòrum de l’EETAC



4.7. Memòria anual de la biblioteca

Es tracta d’un altre canal de difusió d’informació.  Es recullen en un document anual totes les actuacions realitzades durant l’any a la biblioteca: Bibliotècnica, UPCommons, col·leccions, serveis, habilitats informacionals, instal·lacions i equipaments, organització i gestió. 

Podreu trobar la memòria anual a UPCommons: 

http://upcommons.upc.edu/e-prints/handle/2117/20721/simple-search?query=%28%28author%3ABaix%29%29&rpp=10&sort_by=4&order=DESC&etal=0&submit_search=Actualitzar















5. Eines de Social Media 



5.1 Twitter

Accés al compte: @BibliotecaCBL
Creació del compte: setembre de 2011.
Personalització del compte: la imatge i el text del perfil sempre és la mateixa, excepte en períodes extraordinaris (Nadal, exàmens, vacances d’estiu...) que es pot canviar l’avatar de la imatge per una altra imatge que identifiqui el període extraordinari amb la biblioteca.

A qui va adreçat?

· A estudiants, PDI i PAS del CBL.

· Al personal del PMT.

· A tota comunitat UPC.

· A serveis bibliotecaris i usuaris del territori (Baix Llobregat).

A qui seguim i qui ens segueix?

A qui seguim :
A usuaris del CBL, institucions i entitats del Baix Llobregat, entitats relacionades amb l’Aeronàutica, Telecomunicacions i Agricultura, serveis bibliotecaris d’altres localitats relacionats amb les nostres matèries, Biblioteques UPC, i altres unitats de la UPC.

Qui ens segueix?
La majoria dels nostres seguidors són estudiants del CBL i també PDI del campus i també altres unitats de la UPC.

Contingut:
Twitter és una plataforma de micro missatgeria que permet publicar missatges de text curts (fins a 140 caràcters) i conversar amb els altres usuaris per mitjà de navegadors web o a través de clients d'escriptori i de telefonia mòbil. 
A la BCBL utilitzem Twitter per:

· Comunicar nous serveis i recursos de la BCBL

· Publicitar esdeveniments del Campus del Baix Llobregat (CBL), del seu estudiantat, PAS i PDI i  de les seves escoles (EETAC I ESAB).

· Informar de l’agenda d’esdeveniments de la BCBL.

· Informar sobre canvis puntuals (canvi d’horari, tancament d’algun servei o recurs...).

· Destacar puntualment serveis existents.

· Difondre els nous treballs/projectes de Fi de carrera o màster del Campus del Baix Llobregat que es vagin publicant a UPCommons.

· Difondre nous llibres electrònics o destacar-ne d’existents.

· Difondre notícies de la xarxa i del servei de Biblioteques, Publicacions i Arxius de la UPC.

· Difondre el butlletins mensuals de notícies de la BCBL.

· Difondre informacions relacionades amb l’àmbit de les Telecomunicacions, l’Aeronàutica i l’Agricultura.

· Difondre algunes informacions rellevants del territori (Baix Llobregat) que tinguin relació amb la biblioteques o amb les matèries d’estudi del campus.

Publicació del contingut:
A la BCBL tenim dues maneres de publicar els continguts a Twitter:

Publicació automàtica
Amb les webs Tweeterfeed, SUMALL i IFTTT es publiquen automàticament al Twitter de la BCBL, aquests continguts:

· Últims TFC/PFM del CBL publicats a UPCommons.

· Últims vídeos del CBL publicats a la videoteca UPCommons.

· El nombre de seguidors nous , mencions i retuits que em tingut durant l’última setmana.

· Felicitem a l’usuari que ens ha mencionat o retuitejat més durant l’última setmana.

· Els continguts que publiquem a Google+ de la BCBL es publiquen automàticament a Twitter.

· Mensualment es difon el butlletí de notícies mensual de la BCBL.

Publicació manual programada o directa
Tot el personal de la BCBL pot publicar a Twitter directament. Les persones responsables de compte i de la seva gestió i programació de tuits és el personal de la Unitat de digitals de la BCBL.  

Per a fer un seguiment de la publicació dels tuits el personal de digitals utilitza el programa Tweetdeck per monitoritzar l’activitat de Twitter. 







En circumstàncies normals es considera que es poden fer d’1 a 5 tuits setmanals.

S’introduiran continguts setmanalment. Els continguts poden ser nous, retuitejats, mencions, etc... sempre relacionats amb els temes de l’apartat 5.1 d’aquest manual.

Els tuits i tuits amb menció es redactaran en català per defecte, que és la llengua emprada en la resta de canals de comunicació de la biblioteca. També se'n poden redactar en castellà i en anglès, segons el tipus de continguts de què es tracti i la difusió que en vulguem fer.

Text + enllaç escurçat i/o imatge+ #hashtag (si és el cas) + @mencio/ns (si és el cas)



Pel que fa als retuits, es respectarà la llengua en què han estat escrits originàriament. Pel que fa al text, cal que la informació sigui sintètica, rigorosa i concisa:

RT + @nomdelperfilretuitejat Text + enllaç escurçat + #hashtag (si és el cas)

Per programar els tuits setmanalment o mensualment es pot utilitzar el programa Tweetdeck o Hotsuite. Els tuits es programen des de la unitat de digitals de la BCBL.



Interacció amb els usuaris:

Caldrà que el personal de digitals de la BCBL faci seguiment de les mencions o al·lusions per tal de respondre el més aviat possible aquelles que ho requereixin.

Poden ser respostes amb un missatge directe l’usuari que ha fet la pregunta o directament en un tuït si la resposta pot ser d’interès general. Normalment es respondrà des de la unitat de digitals de la BCBL. 

La resposta a les crítiques de tot tipus, com que és una qüestió delicada, es deixarà aquesta funció a la cap de la biblioteca (que és responsable també de donar resposta a la bústia de suggeriments).  En el cas de situacions de crítica oberta positiva, l’opció més adequada és contestar públicament amb la finalitat de mostrar que es dóna resposta a les opinions dels usuaris. Si la crítica és negativa, caldrà estudiar amb profunditat la queixa i donar-hi resposta de forma constructiva. En els casos en què calgui donar més informació, es pot remetre l'interlocutor a una bústia de correu electrònic.

Tan si són respostes normals o a crítiques es faran en un màxim de 24 hores des de la data de publicació de la consulta, si es fan en dies laborables. Si la consulta es fa en cap de setmana, es respondran el dilluns.





5.2 Flikr

Accés al compte: BibliotecaBCBL - https://www.flickr.com/photos/bibliotecabcbl 

Creació del compte: octubre 2010.
Personalització del compte: la imatge del perfil sempre és la mateixa, la imatge del logo de la BCBL.

A qui va adreçat?

· A estudiants, PDI i PAS del CBL.

· Al personal del PMT.

· A tota comunitat UPC.

· A serveis bibliotecaris i usuaris del territori (Baix Llobregat).

Contingut:
Flickr és un lloc web gratuït que funciona com a una xarxa social, i que permet emmagatzemar, ordenar, buscar i compartir fotografies i vídeos en línia. Actualment el perfil Flikr de la BCBL disposa de 253 imatges distribuïdes en 8 àlbums. La majoria són fotografies del Fons Antic d’Agricultura (ESAB).

A la BCBL utilitzem Flikr per:

· Difondre imatges/fotografies de l’arxiu gràfic del Fons Antic d’Agricultura (ESAB).

· Difondre imatges/fotografies d’activitats culturals de la BCBL (Concursos fotogràfics, etc.)

Publicació del contingut:
A la BCBL publiquem fotografies/imatges puntualment.

Interacció amb els usuaris: Cada cop que es publiquen noves fotografies/imatges al Flikr, el personal de la Unitat de Digitals en farà difusió a les altres xarxes socials (Google+ i Twitter) i també al butlletí de notícies mensuals de la BCBL.

























5.3 Google + (Google Plus)

Accés al compte: Bib Castelldefels - https://plus.google.com/102705742492144950284/

Creació del compte: setembre de 2013.
Personalització del compte: la imatge i la descripció del perfil sempre és la mateixa.

A qui va adreçat?

· A estudiants, PDI i PAS del CBL.

· Al personal del PMT.

· A tota comunitat UPC.

· A serveis bibliotecaris i usuaris del territori (Baix Llobregat).

A qui seguim i qui ens segueix?

A qui seguim :
A usuaris del CBL, institucions i entitats del Baix Llobregat, personal del Servei de Biblioteques, Publicacions i Arxius de la UPC  i altres unitats de la UPC.

Qui ens segueix?
La majoria dels nostres seguidors són estudiants, PDI i PAS del CBL.

Qui ens visita? 

Tenim un nombre elevat de visitants que no sabem qui són, no ens segueixen però visiten la pàgina (més de 28.000 visualitzacions del perfil).

Contingut:
Google+ (pronunciat i de vegades escrit Google Plus, de vegades abreujat com a G+) és un servei de xarxa social operat per Google Inc. 

A la BCBL utilitzem Google +per:

· Comunicar nous serveis i recursos de la BCBL

· Publicitar esdeveniments del Campus del Baix Llobregat (CBL), del seu estudiantat, PAS i PDI i  de les seves escoles (EETAC I ESAB).

· Informar de l’agenda d’esdeveniments de la BCBL.

· Informar sobre canvis puntuals (canvi d’horari, etc, tancament d’algun servei o recurs...).

· Destacar puntualment serveis existents.

· Difondre nous llibres electrònics o destacar-ne d’existents.

· Difondre notícies de la xarxa i del servei de Biblioteques, Publicacions i Arxius de la UPC.

· Difondre el butlletins mensuals de notícies de la BCBL.

· Difondre informacions relacionades amb l’àmbit de les Telecomunicacions, l’Aeronàutica i l’Agricultura.

Publicació del contingut:
A la BCBL anem publicant els continguts seguint el nostre sistema  de publicació de continguts que veureu al punt 7 i 8.

En circumstàncies normals publiquem d’1 a 5 posts setmanals.

Interacció amb els usuaris:

Caldrà que el personal de digitals de la BCBL faci seguiment dels comentaris als missatges publicats per tal de respondre el més aviat possible aquelles que ho requereixin.

Tan si són respostes normals o a crítiques es faran en un màxim de 24 hores des de la data de publicació de la consulta, si es fan en dies laborables. Si la consulta es fa en cap de setmana, es respondran el dilluns.

















5.4 Piktochart

Accés al compte: https://magic.piktochart.com/infographics (tenim usuari intern - visibilitat no pública)

Creació del compte: setembre 2014
Personalització del compte: sense personalització

A qui va adreçat?

· A estudiants, PDI i PAS del CBL.

· A tota comunitat UPC.

Contingut:
Piktochart és una web basada en programari per generar infografies que permet als usuaris sense experiència intensiva com a dissenyadors gràfics crear infografies de nivell professional, utilitzant plantilles. No és una xarxa socials pròpiament dita, però com que conté elements gràfics funciona com a eina complementària de difusió social de les xarxes de la biblioteca. Actualment disposem de 4 infografies que fan referència a activitats i recursos de les biblioteques UPC. 

A la BCBL utilitzem Piktochart per:

· Difondre gràficament serveis o activitats “estrella”.

Publicació del contingut:
A la BCBL publiquem les infografies mitjançant el Twitter, el Google+ o el butlletí de notícies mensual de la BCBL.

Les infografies les genera puntualment el personal de recerca o aprenentatge de la BCBL i en fem difusió des de la unitat de digitals.







5.5 Prezi

Accés al compte: https://prezi.com/  (tenim usuari intern - visibilitat no pública)

Creació del compte:  2013
Personalització del compte: sense personalització

A qui va adreçat?

· A estudiants, PDI i PAS del CBL.

· A tota comunitat UPC.

Contingut:
Prezi és un programa de presentacions per explorar i compartir idees sobre un llenç virtual basada en la informàtica en núvol (programari com a servei). Prezi es distingeix per la seva interfície d'usuari amb zoom, que permet als usuaris disposar d'una visió més apropada o més allunyada de la zona de la presentació. Prezi permet als usuaris visualitzar i navegar a través de la informació. No és una xarxa socials pròpiament dita, però com que conté elements gràfics funciona com a eina complementària de difusió social de les xarxes de la biblioteca. Actualment disposem diversos Prezi que fan referència a activitats i recursos de les biblioteques UPC. 

A la BCBL utilitzem Prezi per:

· Difondre presentacions de serveis o activitats “estrella”.

· Difondre presentacions del recursos de les biblioteques destinats al PDI i/o als estudiants UPC.

· Formacions en línia al PDI i/o estudiants UPC.

Publicació del contingut:
A la BCBL difonem els Prezi mitjançant el Twitter, el Google+ , el web o el butlletí de notícies mensual de la BCBL.

Els Prezi els genera puntualment el personal de recerca o aprenentatge de la BCBL i en fem difusió des de la unitat de digitals.















6. Propietat Intel·lectual

Les condicions d’ús de les xarxes socials estableixen que aquestes no adquireixen la titularitat dels drets de propietat intel·lectual dels continguts, i requereixen que l'usuari  sigui el titular dels drets dels continguts que hi introdueixi o que en tingui els permisos. Les xarxes poden establir condicions de difusió.

Els drets de propietat intel·lectual dels materials publicats a la xarxa es regeixen per la Llei de propietat intel·lectual (LPI). S’ha de reconèixer l’autoria dels continguts (textos, imatges, vídeos, etc.) i respectar els drets d’autor segons la legislació vident. En les obres sotmeses a la Llei de Propietat Intel·lectual és necessària l’autorització del titular dels drets per a la seva publicació.

En les obres d’Accés Obert s’ha de respectar les condicions d’ús de l’obra establertes en la llicència.

6.1 Drets d’imatge i protecció de dades

S’han de respectar les condicions d’ús de l’obra establertes en els drets d’imatge i protecció de dades . Per a la publicació d’imatges és necessària l’autorització del titular del dret o del  pare, mare o tutor en el cas que el titular sigui menor d’edat.

A més, a més, s’ha de garantir la confidencialitat de les dades personals ens els termes establerts en la Llei Orgànica 15/1999, del 13 de desembre.

7. Programació i automatització de notícies  a les xarxes socials



7.1 Automatització de notícies

Les notícies que publiquem a Google+ i els nous Treballs i Projectes de Fi de Carrera de les temàtiques d’Aeronàutica, Telecomunicacions i Agricultura de les escoles EETAC i ESAB es publiquen automàticament a Twitter.

També es publiquen automàticament els vídeos que publiquem a la Videoteca UPCommons.



Aplicacions web que utilitzem per automatitzar notícies:



IFTTT : https://ifttt.com/

Twitterfeed: http://twitterfeed.com/



7.2 Programació i publicació de notícies

Procés seguit per programar i publicar les notícies. El programa que utilitzem per fer un seguiment del nostre Twitter es diu Tweetdeck.













		Descripció de les activitats del Fluxgrama 



		Codi d’Activitat

		Descripció Activitat



		



		Programar notícies setmanals i mensuals. El procés s’inicia amb la programació de notícies setmanals i mensuals.

Es fa amb un document Excel. Ho programa la bibliotecària digital 1 o la 2.

Paral·lelament la bibliotecària 1 revisarà que alguns recursos webs publiquin automàticament les seves noticies a Twitter mitjançant l’aplicatiu web IFTTT. Aquests recursos web són: 

-Els últims Treballs/projectes de Fi de carrera del Campus del Baix Llobregat publicats a UPCommons 
-Tot el que es publiqui al Google+ de la BCBL.
-Els vídeos que es publiquin a la Videoteca UPCommons.



		



		Introduir les notícies a Tweetdeck i a Google+ de la BCBL. Les notícies generals (horaris, cursos, novetats...) de la BCBL programades en l’Excel anterior, s’incorporen al Tweetdeck/Hootsuite (perquè es publiquin en diferit) i al Google+.



		



		Revisar estadístiques. Mensualment la bibliotecària digital 1 o la 2  revisarà les estadístiques d’aquestes notícies publicades i ho farà amb aquestes webs: Peerindex, Klout, Sumall, Tweetdeck/Hootsuite. Traspassarà aquestes dades en un document Excel Aquestes dades mensual s’utilitzaran per fer una part de la memòria anual de la BCBL.



		



		Setmanalment  la bibliotecària digital 1 o la 2 miraran el Twitter de la BCBL per veure les mencions i els RT. Depenen de quins siguin els resultats es revisarà la programació dels tweets i les seves temàtiques. 



		



		Introduir notícies de recerca al Twitter BCBL. La bibliotecària de la unitat de recerca de la BCBL anirà introduïnt notícies sobre la temàtica de recerca de telecomunicacions, aeronàutica i agricultura al Twitter de la BCBL mitjançant l’aplicatiu Tweetdeck/Hootsuite. Ho farà un cop al mes.



		



		Introduir notícies d’aprenentatge al Twitter BCBL. La bibliotecària de la unitat d’aprenentatge de la BCBL anirà introduïnt notícies sobre la temàtica de recerca de telecomunicacions, aeronàutica i agricultura que fan referència a llibres nous adquirits, serveis i recursos. Ho publicarà al Twitter de la BCBL, mitjançant l’aplicatiu Tweetdeck/Hootsuite. Ho farà un cop al mes.



		



		Rebre notícies. Els usuaris del Campus del Baix Llobregat, de la UPC i del territori rebran les notícies que ha enviat la BCBL.











8. Fitxa descripció del procés de comunicació externa

8.1. Unitats que han participat en la definició del procés

		Bibliotecària digital 1  – Biblioteca del Campus del Baix Llobregat



		Bibliotecària digital 2  – Biblioteca del Campus del Baix Llobregat



		Bibliotecària de l’àrea d’aprenentatge – Biblioteca del Campus del Baix LLobregat



		Bibliotecària de l’àrea de recerca - Biblioteca del Campus del Baix LLobregat

















8.2 Descripció característiques del procediment: Dinamització xarxes socials i comunicació externa de la Biblioteca del Campus del Baix Llobregat (BCBL)

		OBJECTIU 



		Elaborar un procediment intern per tal de dinamitzar correctament el contingut de les xarxes socials de la BCBL i també de la comunicació externa.



		DESCRIPCIÓ 



		El procediment d’alta engloba les activitats desenvolupades pels diferents actors per tal de facilitar la tasca de comunicar externament al campus CBL i a tota la comunitat UPC.



		CARACTERÍSTIQUES 



		Inici del Procediment

		Programar notícies setmanals i mensuals



		Final del Procediment

		Hi ha diversos finals per cada procés, però el final bàsic és que els usuaris finals del campus CBL i de la UPC i del territori rebin les notícies de la BCBL.



		Àmbit d’aplicació

		PAS, PDI i estudiantat del Campus del Baix Llobregat (CBL) i de la UPC en general.

Usuaris finals del territori (local i comarcal).



		Mitjà de Comunicació

		X  Presencial                              |_|  Telefònic



		

		|_| Intranet                                     X  Web (Internet)



		

		|_|  E-notificació                            X  Correu Electrònic



		

		X  Altres. En cas de triar-se aquesta opció especificar Canal d’utilització:  Xarxes socials de la BCBL



		Agents Implicats

		Unitat organitzativa responsable

		Unitat de recursos digitals de la Biblioteca del Campus del Baix Llobregat (BCBL)



		

		Altres agents implicats

		Unitat de Recursos de Recerca i Unitat de Recursos d’Aprenentatge de la Biblioteca del Campus del Baix Llobregat.



		RESPONSABILITATS DELS DIFERENTS PARTICIPANTS DEL PROCEDIMENT



		Unitat organitzatives

		Rols i funcions



		Unitat responsable procés

		Vetllar pel correcte funcionament del procés.

Informar al personal de les 3 unitats del a BCBL de les possibles modificacions/ actualitzacions del procés.



		Unitat de Recursos de Recerca de la BCBL

		Introduir notícies al @BibliotecaCBL (Twitter de la Biblioteca) (un cop al mes).



		Unitat de Recursos d’Aprenentatge de la BCBL

		Introduir notícies al @BibliotecaCBL (un cop al mes).



		Unitat de Recursos digitals

		Programar i publicar els tweets, publicar els posts a Google+, elaborar i publicar i publicitar el butlletí de noticies mensuals



		PROCEDIMENTS / PROCESSOS ASSOCIATS



		Procediments o processos superior

		Procediments o processos al mateix nivell

		Procediments o processos inferior



		



		

		



		NORMATIVA APLICABLE



		Normativa externa UPC

		Guia de xarxes socials de la Generalitat de Catalunya. 6a ed. Barcelona: octubre 2013 http://www.gencat.cat/xarxessocials/pdf/guia_usos_xarxa_cat.pdf



		

		



		RELACIÓ DOCUMENTAL



		Documentació

		Descripció document

		Origen document

		Suport Físic



		· No hi ha

		

		

		



		CALENDARI / TERMINIS DEL PROCEDIMENT



		Calendari del procediment

		Descripció del Calendari



		Tot l’any

		El procediment s’inicia cada 1 de gener de cada any i dura tot l’any (excepte el mes d’agost).



		Codi Activitat

		Període del termini

		Descripció del termini



		

		

		



		
SEGUIMENT I MESURA



		Nom i codi de l’indicador

		Descripció Indicador (Text/Fórmula)

		Unitat de mesura 

		Responsable de l’indicador

		Periodicitat



		RT i mencions al Twitter BCBL

		 RT i mencions al @BibliotecaBCBL

(aplicació: Twitter)

		Numèric

		Bibliotecària digital 1 i 2

		Setmanal



		Followers, RT, mencions, notícies publicades reputació digital de la BCBL

		Followers, RT, mencions, reputació digital de la BCBL del @BibliotecaCBL (aplicacions Peerindex, Klout,  Tweetdeck i Sumall)

		Numèric

		Bibliotecària digital 1 i 2

		setmanal



		Followers i número de notícies publicades, mencions i RT i reputació digital BCBL

		Followers mencions i RT del @BibliotecaCBL i número de notícies publicades del Google+, núm de pàgines vistes del butlletí mensual.

(aplicacions Peerindex, Klout,  Tweetdeck i Sumall)

		Numèric

		Bibliotecària digital 1 i 2

		mensual



		Número de notícies programades globals

		De les xarxes socials i butlletí de notícies mensuals

		Numèric

		Bibliotecària digital 1 i 2

		mensual



		Número de notícies publicades globals

		De les xarxes socials i butlletí de notícies mensuals

		Numèric

		Bibliotecària digital 1 i 2

		mensual



		GLOSSARI



		Nom

		Descripció



		BCBL

		Biblioteca del Campus del Baix Llobregat



		PAS

		Personal d’Administració i Serveis



		@BibliotecaCBL

		Compte de Twitter de la BCBL (Xarxa Social)



		Google+

		Google Plus (Xarxa Social)



























9. Estadístiques



Mensualment es fa un seguiment de les  les estadístiques d’aquestes notícies publicades. Ho fem mitjançant aquestes aplicacions

· Peerindex

· Klout

· Sumall

· Tweetdeck/Hootsuite. 

Traspassem aquestes dades en un document Excel. Aquestes dades mensual s’utilitzaren per decidir accions sobre les nostres xarxes socials i per elaborar la memòria anual de la BCBL.



10.  Sigles



BCBL: Biblioteca del Campus del Baix Llobregat.



CBL: Campus del Baix Llobregat.



EETAC: Escola d’Enginyeria de Telecomunicació i Aeroespacial de Castelldefels.



ESAB: Escola Superior d’Agricultura de Barcelona.



PAS: Personal d’Administració i Serveis.



PDI: Personal Docent Investigador.



PFM: Projecte final de màster.



PMT: Parc Mediterrani de Tecnologia.



SBPA: Servei  de Biblioteques, Publicacions i Arxius.



TFC: Treball de fi de carrera.



UPC: Universitat Politècnica de Catalunya.
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