10 de desembre del 2009
RECORDATORI DEL CANT DE NADALES
El darrer dia de classes abans de Nadal, o sigui el dimarts
22 de desembre, tindrà lloc la tradicional cantada de nadales a l’entrada de l’edifici, a partir de les 13.30 h. Aprofitarem l’ocasió per brindar pel nou any que és a punt de
començar i per desitjar a tothom unes bones festes. Recordem també els assaigs del cant de nadales, que tenen
lloc els dijous 10 i 17 de desembre, de 14 a 15 h, a l’aula
Valverde. Tothom hi és convidat: alumnat, professorat i
personal d’administració i serveis.
OBERTA LA CONVOCATÒRIA ERASMUS
I ALTRES PROGRAMES DE MOBILITAT
Ja és oberta la convocatòria per demanar la mobilitat
d’estudis dins dels programes Erasmus, de Convenis
Generals de la UB i CINDA de cara al curs 2010-2011. El
termini per presentar les sol·licituds acaba el 22 de gener.
Els estudiants de la Facultat que reuneixen les condicions
per presentar-se al Programa Erasmus poden escollir entre
15 universitats europees, situades a Alemanya, Bèlgica,
França, Grècia, Itàlia, Noruega, Països Baixos, Portugal i
el Regne Unit. Per a més informació, consulteu el web o
el responsable de relacions internacionals, Amadeu Pons
(pons@ub.edu).
XAPES DE PROMOCIÓ DEL GRAU
Per tal de donar a conèixer el nou grau d’Informació i
Documentació en la jornada de portes obertes, prevista
per al 14 d’abril proper, la Facultat ha fet fer unes xapes
amb el text «Jo, Informació i Documentació», seguint el
disseny comú a tota la UB.
CONSELL DE GOVERN I CONFERÈNCIA
DE DEGANS
Dijous 26 de novembre va tenir lloc una reunió de la
Conferència de Degans, preparatòria del Consell de Go-

vern del passat 1 de desembre, en la qual es van fer dues
presentacions a fons: sobre el Pla d’Igualtat de Gènere de
la UB, a càrrec de la professora Maria Antònia Pujol
(presidenta del Comitè del Pla), en què es va reclamar la
participació de les facultats en l’estructuració del nou Pla
i en l’avaluació del que ara finalitza; i una segona sobre el
Parc Científic de Barcelona, a càrrec de Fernando Albericio (director del Parc), en la qual es van detallar les característiques i el volum de l’activitat actual i futura del Parc.
En aquesta reunió el gerent va fer també un detallat informe sobre les previsions de tancament del pressupost de
l’any 2009 i sobre els criteris d’elaboració del pressupost
del 2010 que serà objecte de tramitació en un Consell de
Govern monogràfic convocat per al dia 11 de desembre.
Per la seva banda, en la reunió del dia 1, el Consell
de Govern va tractar un extens ordre del dia amb 27 punts
(http://www.ub.edu/comint/og/sub/od/cgovern/091201.html)
on, com ja és habitual en aquesta etapa de desplegament
de nous plans d’estudis, figuraven moltes tramitacions
relacionades amb l’àrea acadèmica, entre les quals cal
destacar els següents punts: aprovació dels «Criteris d’aplicació per a la ponderació dels crèdits reconeguts en
titulacions oficials de grau i màster universitari», que
serviran per calcular les noves mitjanes ponderades en
base 10 dels estudiants que s’adapten al grau des de les
titulacions de diplomatura o llicenciatura; l’aprovació de
diverses modificacions en els calendaris d’implantació de
graus, o d’extinció de diplomatures i llicenciatures; la
programació definitiva de la UB de màsters a implantar
en el curs 2010-2011 i la corresponent tramitació per a la
seva verificació, i l’aprovació del règim transitori i constitució dels nous consell d'estudis dels graus.
Respecte a la resta de temes, cal esmentar especialment els següents: una acord sobre el règim de dedicació
dels investigadors UB en el VII Programa Marc de Recerca de la Unió Europea, la creació del Centre d’Innovació i
Tecnologies Avançades (CITA-UB), l’aprovació de la
«Normativa de concursos d’accés entre professorat acreditat a places de cossos de funcionaris docents», les bases
de les properes convocatòries a càtedres i a titularitats

d’universitat, la modificació de diverses estructures de
personal d’administració i serveis a la Facultat d’Economia i Empresa i a les unitats de Gerència, la proposta
d’impuls i consolidació d’Antics UB deixant sense efecte
l’aprovació que el Consell va fer el 2007 de la constitució
de la Fundació Privada Alumni-UB, la reforma del reglament de professorat emèrit i honorari, i la renovació dels
membres de la Comissió per a l’Avaluació de l’Activitat
Docent del Professorat de la UB (CADUB), entre d’altres.
CONVOCATÒRIES D’AJUTS PER AL
PROFESSORAT
Al web de la Facultat es poden veure les bases de tres
convocatòries destinades al professorat adscrit al nostre
centre: per a traduccions d’articles i textos científics a
l'anglès, per a l’elaboració de tesis doctorals i per a assistir a congressos i estades en centres de recerca a l'estranger. Segons de quina es tracti, el termini per presentar la
sol·licitud acaba aquest desembre o el proper gener.
ACTIVITATS DEL PROFESSORAT
Ernest Abadal participa el 9 i 10 de desembre en les Jornadas de Reflexión para la Profesionalización de la Calidad de las Revistas Científicas Españolas, organitzades
per la FECYT (Fundación Española para la Ciencia y la
Tecnología), a Madrid. Hi presenta la conferència «Buenas prácticas en la edición de revistas científicas: difusión
e impacto de las revistas científ icas».
Àlex Cosials va presentar el passat 1 de desembre la
comunicació «Participació de joves i construcció democràtica: construir la democràcia des de l'educació» dins de
les X Jornades del Projecte Educatiu de la Ciutat de Barcelona.
Lluïsa Núñez imparteix els dies 9 i 10 de desembre
un curs sobre el programari Moodle a l’empresa de Londres Kimberly-Clark.
NOVA BECÀRIA PER A FLORÈNCIA
En la darrera convocatòria de beca per a la biblioteca de
l’Istituto Universitario Europeo, entitat de recerca amb
seu a Florència que acull continuadament un exestudiant
nostre des de fa molts anys, ha resultat escollida Bàrbara
Badell. La Bàrbara és diplomada i llicenciada nostra, i
passarà a Itàlia tot un any a partir de mitjans de febrer,
fent pràctiques en aquesta prestigiosa institució. Actualment tenim a Florència dues llicenciades nostres, que

aviat acabaran la seva estada: Joana Ferrer i Alba Hernández Chico.
VÍDEO SOBRE EL SISTEMA BIBLIOTECARI
DE CATALUNYA
En motiu de la visita a Barcelona del Comitè Exectiu
d’Eblida el passat 13 de novembre de 2009, la Subdirecció General de Biblioteques del Departament de Cultura i
Mitjans de Comunicació va elaborar un vídeo de presentació del Sistema Bibliotecari de Catalunya. Aquest vídeo
dóna una visió general de les biblioteques catalanes mitjançant imatges dels seus edificis, serveis i usuaris. Hi ha
també una imatge de la primera època del nostre centre,
quan era Escola Superior de Bibliotecàries. Es pot veure
a: http://www.youtube.com/watch?v=Y_RMQ0329Fw.
NOU WEB DE LA UB
Per avui dijous, 10 de desembre, està prevista la inauguració del nou disseny del web de la UB, amb millores
substancials pel que fa a continguts i disseny. L’edició es
porta a terme amb un gestor de continguts i la informació
es troba organitzada en tres grans apartats: «Estudis i
docència», «Recerca i innovació» i «La Universitat». En
un futur pròxim s’aplicarà la reforma als webs dels centres i de les unitats administratives.
DEL CRAI: LA BIBLIOTECA A L'ABAST,
AL CAMPUS
La Biblioteca a l'abast és una eina de multicerca que permet accedir des del campus virtual a tots els recursos
d’informació del CRAI de la UB. Comprèn les següents
possibilitats: cerca al catàleg de les biblioteques de la UB,
cerca per títol de revistes electròniques, cerca de bases de
dades per títol des de la secció Recursos electrònics, cerca
per paraula en bases de dades d’una temàtica concreta,
cerca al web del CRAI, accés al servei de Pregunteu al
bibliotecari. Aquesta nova eina la poden incorporar i
activar els professors des del seu perfil d’usuari del campus virtual. Només cal seleccionar-la des del desplegable
de blocs que hi ha al mode d’edició.
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