18 de març del 2010
CONVOCATÒRIA DE BEQUES
DE COL·LABORACIÓ AMB LA UB

COMISSIÓ ACADÈMICA DE CONSELL
DE GOVERN

S’ha fet pública la convocatòria de beques de col·laboració
amb la UB, adreçada a l’alumnat. En total s’ofereixen 334
beques per a serveis generals (biblioteca, aules d’informàtica, serveis lingüístics, esports...) i també per a llocs ben
concrets (Biblioteca de l’Escola d’Administració Pública,
Institut Català de les Dones, etc.). Les sol·licituds es poden presentar fins el 9 d’abril de 2010. Aquí trobareu la
convocatòria i el formulari en línia per fer la sol·licitud:
http://www.ub.edu/beques/col.laboracio/index.html.

El passat 12 de març va tenir lloc una reunió d’aquesta
comissió, a la qual va assistir Sílvia Argudo. S’informà
que el nostre grau ha tingut quatre sol·licituds de persones
que hi volen accedir aprofitant la nova via per als més
grans de 40 anys. S’informà també d’altres temes, com
ara dels resultats del procés d’avaluació i reconeixement
dels trams de docència del professorat de la UB, de l’estat
de les tasques de definició del contracte-programa i del
nou model de finançament dels màsters, de la rebuda
d’informes favorables d’ANECA pel que fa a propostes
de graus nous, i del pla de llengües de la UB, que inclourà
les característiques de l’acreditació de les competències
en una tercera llengua per als estudiants de grau. En el
capítol d’aprovacions es va donar el vistiplau a diverses
propostes: de modificacions d’alguns màsters, d’implantació de nous graus i de calendaris marc del curs 20102011. Finalment, es van debatre la proposta de normes
reguladores dels plans d’estudis de màsters i la proposta
dels tipus d’activitats amb reconeixement de crèdits als
graus.

MÉS MÒBILS QUE MARXEN
Fa unes setmanes comunicàvem els alumnes que marxaven en el programa Erasmus. (D’alguns, ja tenim missatges al bloc Mòbils BiD, http://mobilsbid.blogspot.com/).
En aquesta ocasió deixem constància de la partida d’una
altra alumna, Lucía Rosales, que viatjarà el 22 de març
cap al Japó, a passar-hi uns mesos d’estudi, fins a l’agost,
en el marc del programa de Convenis Generals de la UB.
Concretament s’estarà a Osaka, a la Momoyama Gakuin
University.
PRESENTACIÓ DE CANDIDATURES DEL PDI
I PAS AL CLAUSTRE DE LA UB
D’acord amb el calendari electoral, demà divendres, 19 de
març, és el darrer dia perquè el professorat i el personal
d’administració i serveis presenti les seves candidatures al
Claustre. Veureu més informació al web de la UB.
JORNADA DE DONACIÓ DE SANG
Avui dijous, entre 10 i 14 h, té lloc a la Facultat una jornada de captació de sang, a l’aula Valverde, organitzada
pel Banc de Sang de Barcelona. Us animem a ser generosos: la sang no es pot fabricar!

AGÈNCIA DE POLÍTIQUES I DE QUALITAT
DE LA UB
El passat 11 de març es va celebrar una reunió del nou
consell de direcció d’aquesta Agència, que va ser presidida pel Rector, Dídac Ramírez. Hi assistí també el director
de l’AQU, Josep Anton Ferré Vidal, el qual va fer una
presentació de la seva visió de diferents aspectes d’un
sistema de garantia de qualitat a les universitats. El director de l’Agència, Gaspar Rosselló, va presentar la proposta de reglament de l’Agència; va informar sobre el Codi
de bones pràctiques en recerca, aprovat pel Consell de
Govern el passat 8 de febrer, i va explicar les línies
d’actuació que estan guiant les activitats de l’Agència
durant aquest curs 2009-2010.

MARIA LOIS, BIOGRAFIADA EN UN LLIBRE
Fa poques setmanes s’ha publicat l’obra col·lectiva Dones
de Lleida: de la Restauració a la Guerra Civil, on apareix
una breu biografia de Maria Lois signada per Quintí Casals. El llibre ha vist la llum a Lleida, editat per Alfazeta
Edicions (ISBN 978-84-937715-3-9). Maria Lois i López,
nascuda el 5 de setembre de 1896 a les Borges Blanques
(ciutat on té dedicat un carrer), va ser la primera secretària
de l’antiga Escola Superior de Bibliotecàries (entre 1915 i
1919) i posteriorment tingué cura del curs preparatori
(entre 1919 i 1924). El 22 de setembre de 1919 es va
casar amb Jordi Rubió i Balaguer, i malauradament va
morir molt jove (el 16 de setembre de 1933). Havia estat
una de les primeres llicenciades en Filosofia i Lletres per
la Universitat de Barcelona (el 1915).
ACTIVITATS DOCENTS
El 23 de març els alumnes de tarda de Bibliografia general i sistemàtica (amb el professor Jordi Llobet) efectuaran
una visita a la Biblioteca Arús. I l’endemà, els seus companys del matí (amb el professor Lluís Agustí) visitaran
l’oficina del Dipòsit Legal de Barcelona i la de gestió de
l’ISSN.
El 24 de març els alumnes d’Introducció als sistemes
d’informació i documentació (de primer curs del grau,
amb les professores Maite Comalat, Núria Jornet i Anna
Rubió) visiten l’Institut del Teatre.
DEFUNCIONS
Lamentem comunicar la defunció, aquest passat cap de
setmana, del nostre antic company Rafael Anglès Guerri,
que havia estat professor de Preservació i conservació al
nostre centre des del 1976 fins al 31 de desembre de 2003,
en què es jubilà. Amb anterioritat a la seva tasca docent,
en Rafael havia treballat força temps al taller de Restauració de la Biblioteca de la UB. Va ser enterrat el passat
dilluns a Vall-de-roures, vila on havia nascut. Va morir
amb 66 anys.
D’altra banda, el mateix dilluns moria, a punt de
complir 91 anys, Pepita Serra, la mare del nostre company
Amadeu Pons.
Des d’aquí fem arribar el nostre més sentit condol a
les famílies dels difunts.
HORARIS DE LA FACULTAT PER SETMANA
SANTA
Durant la Setmana Santa, que enguany comença el 29 de
març, la secretaria romandrà oberta només en horari de

matí. La copisteria tancarà tots els dies. La biblioteca farà
horari normal (serà oberta de 8.30 a 20.30 h). I les aules
d’informàtica, obriran en horari reduït: de 10 a 19 h.
DE LA BIBLIOTECA: PUNTS DE SUPORT
A LA DOCÈNCIA
Recordem que el professorat de la Facultat pot comptar
amb l’ajuda que facilita el Punt de Suport a la Docència,
ubicat a la nostra biblioteca. Aquest servei té com a objectiu donar suport i assessorar el professorat en el procés de
preparació, elaboració i utilització de materials per a la
docència. Entre d’altres, ofereixen digitalització de textos
o imatges, preparació de pàgines web de materials docents... http://www.bib.ub.edu/suport-docencia/.
ESPAIS WEB RELACIONATS AMB LA FACULTAT:
DENEA
DENEA: Detecció de les Necessitats de l’Audiència és un
grup de recerca de la Facultat liderat per Carina Rey, del
qual forma part el professorat següent: Núria Balagué,
Concepción Rodríguez i Aurora Vall. Hi col·laboren també investigadores externes: Montse Álvarez, Eulàlia Espinàs i Adelaida Ferrer. L’objecte d’estudi del grup són els
éssers humans en relació a la informació. Les línies prioritàries d’investigació són els estudis d’usuaris en els serveis, l’aplicació dels models i eines de la qualitat en les
unitats d'informació, i altres. Al seu web s’hi pot trobar
informació sobre les línies de treball, les publicacions i
docència, entre altres: http://bd.ub.es/grups/denea/.
DE RE LINGUAE: POSTEJAR?
«Escriure un post» o «postejar» són expressions que
s’usen sovint per fer referència a l’acció de publicar tot
tipus de missatges (textos, notícies, imatges) en un fòrum
o en un bloc dins l’àmbit d’Internet. Aquests col·loquialismes, molt populars en la societat digitalitzada d’avui en
dia, són anglicismes formats a partir del verb anglès to
post, que entre altres accepcions, vol dir «anunciar, fer
saber o publicar una notícia». Recentment, el Consell
Supervisor del Centre de Terminologia (TERMCAT) ha
aprovat l’ús de la forma «fer un apunt» com alternativa
catalana a aquestes expressions. El Consell fa notar que
segons el context, també poden ser adequades com a
denominacions d’aquest concepte, entre d’altres, les fórmules «penjar un apunt» o «publicar un apunt».
______________________________________________
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