16 d’octubre del 2008

INICI DEL DESPLEGAMENT DEL SISTEMA DE
GARANTIA INTERNA DE QUALITAT
La Universitat de Barcelona es va presentar a la
convocatòria 2007 del programa AUDIT, desenvolupat de
forma conjunta per les agències per a la qualitat AQU
Catalunya, ANECA i ACSUG, amb l'objectiu d'impulsar
el disseny dels sistemes de garantia de la qualitat de la
formació universitària a tres centres pilot, les facultats de
Biblioteconomia i Documentació, de Psicologia i de
Química. En aquesta primera etapa, l'Agència Qualitat de
la UB, juntament amb els tres centres pilot, va elaborar i
presentar el seu disseny de Sistema de garantia interna de
qualitat (SGIQ) de la formació universitària per la seva
verificació per AQU. El procés de verificació permet
assegurar l’adequació i la pertinència al disseny realitzat,
atès el compliment dels requisits establerts prèviament.
Una vegada ja ha estat verificat el disseny s’ha
iniciat el procés de desplegament al tres centres pilot que
ha de concloure, a finals de maig de 2009, amb el procés
de certificació dels SGIQ implantats pels centres.
Paral·lelament, i des de l’Agència de Qualitat de la
Universitat de Barcelona, a més del desplegament abans
esmentat, s’iniciarà el procés a altres centres per tal
d’aconseguir de forma gradual que tots els centres de la
UB disposin del seu Sistema de Garantia Interna de
Qualitat.

modelo de Biblioteca Universitaria en Chile y su relación
con el modelo anglosajón”, i Montserrat Urpí,
“L’editorial de Música Boileau: contribució a l’estudi de
l’edició musical a la Barcelona del segle XX”.
IMAGINA LA BIBLIOTECA PÚBLICA DEL SEGLE
XXI
El proper 20 d'octubre (a les 17 hores, aula 210) i el 29
d'octubre (a les 10 hores, aula 210), Lourdes Reyes, cap
del Servei de Lectura Pública de Catalunya de la
Subdirecció General de Biblioteques de la Generalitat de
Catalunya, presentarà al professorat, alumnat i personal
d'administració el projecte participatiu "Imagina la
Biblioteca Pública del Segle XXI".
“Imagina la Biblioteca Pública del Segle XXI” és un
procés impulsat pel Departament de Cultura i Mitjans de
Comunicació, que aplega més de 70 professionals de
diferents àmbits per reflexionar i analitzar els trets
definitoris del nostre model social i les possibles respostes
que ha de donar el món de la lectura pública. La fase
pública del procés, articulada a través de la pàgina web
www.imaginalabiblioteca.cat, s'iniciarà el 13 d'octubre de
2008. A banda de professionals, els estudiants de la
Facultat de Biblioteconomia i Documentació estan
especialment cridats a entrar en aquest espai interactiu de
participació.

TREBALLS DE DEA

ACTIVITATS DEL PROFESSORAT

Aquest dilluns, 13 d’octubre va tenir lloc l’acte
d’avaluació dels treballs de DEA. En aquesta ocasió, els
alumnes que s’hi han presentat amb els seus respectius
treballs són: Eduard Botanch: "Marques Tipogràfiques de
la Corona d’Aragó, segle XV-XVII”; Brais Martínez,
“Gestión del conocimiento 2.0”; Carme Montcusi,
“Anàlisi dels articles d’ètica publicats en revistes
espanyoles d’infermeria, 1978-2008”; Sílvia Nolla,
“Qualitat i arxiu. La metodologia per implementar un
sistema de gestió documental”; Edith Romero, "El nuevo

Maite Comalat participarà el proper dissabte a la taula
rodona "Perfils professionals, adaptabilitat constant" dins
de les Terceres Jornades Interprofessionals del grup de
biblioteques catalanes associades a la UNESCO que sota
el títol "Biblioteca pública: espai obert a l'aprenentatge"
tindran lloc a Badalona els propers 17 i 18 d'octubre.
Mario Pérez-Montoro va presentar el passat dia 9
d'octubre la comunicació titulada "Success Factors of
Communities of Practice in Public Administration: The
Case of Catalonia's Government" a la 5th International

Conference on Intellectual Capital, Knowledge
Management & Organisational Learning que es va
celebrar al New York Institute of Technology, New York,
EUA (9-10 Octubre 2008).
ACTIVITATS DOCENTS
El proper dimarts 4 de novembre, dins del marc de
l’assignatura de recursos electrònics, Juan Ramon Mesa
Díaz oferirà la conferència “Introducció als Sistemes
d'Informació Geogràfica (SIG)”. El conferenciant és
Enginyer superior en informàtica i expert en Sistemes
d’Informació Geogràfica, i actualment és el director de
Sistemes d’Informació d’ACEFAT. La xerrada versarà
sobre els fonaments bàsics del funcionament d’un Sistema
d’Informació Geogràfica, els programari disponible
(comercial i lliure); el cas paradigmàtic de Google Earth i
Google Map; l’experiència d’ACEFAT i d’altres
empreses i institucions. L’activitat està oberta a tothom
que hi estigui interessat (Aula 307, 17. 30 hores).

NOVA EXPOSICIÓ: POSTALS DE PRESERVACIÓ
A l’espai expositiu de la primera planta podeu trobar
l’exposició amb les postals de preservació dels alumnes
de l’assignatura Preservació i conservació del curs passat
2007-08, juntament amb una selecció de les del curs
2006-07. Les postals corresponen a un dels exercicis de
l’avaluació continuada d’aquesta assignatura. Podeu
entrar al blog (http://preservacionconservacion.blogspot.
com/) i votar la postal que més us agradi, tot considerant
també el text que llegireu a la vitrina. Aquest text havia de
reflectir les pautes de comportament dels usuaris de les
biblioteques de la Universitat de Barcelona, per tal de no
fer malbé innecessàriament els documents i no destorbar
l'estudi.
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