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Grau d'Informació i Documentació
Curs 2020-2021

Llistat de títols de TFG d’ID defensats al període 2012-2020
Accés obert en psicologia
Acompliment del Pla Municipal pel Col·lectiu Lesbià, Gai, Transsexual i Bisexual 2010-2015
respecte les activitats de difusió cultural a les biblioteques municipals de Barcelona: anàlisi i
propostes de millora.
Ad libitum
Alfabetització mediàtica informacional en l’Educació Secundària Obligatòria
Anàlisi comparativa de normatives de biblioteques penitenciàries
Anàlisi cost-benefici de la Xarxa de Biblioteques Municipals de la Diputació de Barcelona
Anàlisi de gestió de col·leccions de música de les biblioteques municipals de Barcelona
Anàlisi de l’ús de les xarxes socials a les biblioteques públiques comarcals de Tarragona
Anàlisi de la content curation en blogs
Anàlisi de la inclusió de les persones amb diversitat funcional a les biblioteques públiques del
Barcelonès
Anàlisi de la professió bibliotecària amb perpectiva de gènere: femenització, estereotips i
reconaixement social
Anàlisi de les activitats de difusió cultural en les biblioteques públiques de la província de Lleida
Anàlisi de les publicacions en revistes del Departament de Biblioteconomia, Documentació i
Comunicació Audiovisual de la Universitat de Barcelona de 2014 a 2018.
Anàlisi del Servei de préstec consorciat PUC en el marc de la Universitat Pompeu Fabra
Anàlisi dels arxius audiovisuals en línia de les televisions autonòmiques espanyoles
Anàlisi dels elements dels anuncis audiovisuals i evolució del màrqueting a les biblioteques
públiques d’Estats Units
Anàlisi dels serveis per a persones sordes a les biblioteques públiques
Anàlisi i comparació de les bases de dades de diversos refugis d’animals de Barcelona i creació
d’una base de dades conjunta.
Anàlisi i comparativa d’eines actuals per registrar fluxos d’informació d’una unitat de vigilància
tecnològica
Anàlisi i observació de les accions de promoció a la lectura a les biblioteques públiques. Estudi de
cas de les biblioteques públiques centrals de la ciutat de Barcelona
Anàlisi i proposta d’activitat des de les biblioteques públiques de cara al col·lectiu d’usuaris amb
discapacitats visuals
Anàlisi i propostes per crear un blog de literatura infantil i juvenil
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Anàlisi mètrica de l'edició teatral en català entre 1947 i 1959
Anàlisi sobre la gestió de la documentació personal
Análisis de la plataforma EBiblio
Análisis de la producción científica del Institut de Neurociències
Análisis de los recursos y servicios que ofrecen a los colectivos culturalmente diversos las
Biblioteques Públicas de Santa Coloma de Gramenet
Análisis de un archivo personal. Propuesta para el fondo documental de Aurora Díaz Plaja
Aplicació del sistemes de qualitat a les biblioteques de les universitats estatals
Aproximació teoricopràctica als fons especials de les biblioteques públiques
Aproximación al debate sobre el Big Data sanitario catalán a través de la prensa escrita
Arxiu Històric del Camp de la Bota i la Mina. Història i funció d’un arxiu comunitari
Arxiu Municipal de Lliçà d’Amunt: anàlisi i propostes de millora
Auditoria de la informació en un centre de Knowledge Management
Auditoria dels fluxos i les necessitats d’informació de la Fundació Alícia: Proposta de pla d’actuació
Aulas de arena. Documentació audiovisual
Aulas de Arena. Dossier Web
Avaluació de diversos repositoris institucionals digitals: Anàlisis comparativa mitjançant heurístics
Avaluació de processos de reconeixement d’entitats (NER) com a complement a interfícies de
recuperació d’informació en dipòsits digitals complexos
Avaluació del fons de publicacions periòdiques del Centre de Documentació Montserrat Roig
Avaluació dels serveis bibliotecaris enfocats al col·lectiu immigrant de l’Hospitalet de Llobregat
Avaluació prèvia per a la implantació d’un sistema de gestió documental a l’INEFC: comparativa de
quatre models
Barcelona de nit: Oci nocturn barceloní (1920-1940)
Biblioclastía: la destrucción de bibliotecas a lo largo de la historia
Biblioteca 2.0: Escola de primària La Ginesta
Biblioteca Pública i gent gran: estat de la qüestió i proposta d’activitat
Biblioteca pública i joves: Anàlisi de la situació i propostes de millora
Biblioteca pública i menors estrangers no acompanyats: una relació pendent
Bibliotecaris en moviment: primer itinerari a través de les biblioteques públiques europees
Bibliotecas Públicas y jóvenes-adultos ¿mundos paralelos o convergentes?
Biblioteques de l’antiguitat: espais en el temps. Una visió del segle XXI
Buidatge dels textos publicats per Aurora Díaz Plaja al diari Solidaridad Nacional (1936-1979)
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Carmen Tórtola Valencia: Tractament i difusió del seu fons
Cartografia de la professió
Cartografia històrica i georeferneciació històrica. Un estat de la qüestió a Catalunya
Catàleg i anàlisi de bones pràctiques de Lectura Fàcil
Clubs de lectura fàcil a les biblioteques públiques de la Diputació de Barcelona: introducció i anàlisi
d’una aproximació
Col·lecció LGBT a les biblioteques públiques del Maresme
Com les escoles amb les biblioteques públiques poden promoure la lectura per a joves. El Taller
Protagonista Jove de la biblioteca Pompeu Fabra de Mataró
Community Manager: Un nou perfil pels professionals de la informació
Comportament de cerca en diferents etapes dels professionals de la informació en l’àmbit de les
biblioteques universitàries catalanes.
Comunicació 2.0 a les biblioteques públiques de Catalunya
Creació d’un lloc web que faciliti la cerca de feina als ciutadans de l’Hospitalet de LLobregat
Creació d’un protocol de difusió a les xarxes socials per al Centre d’Estudis Olímpics de la
Universitat Autònoma de Barcelona
Creació d’una base de dades per al fons de portades soltes del CRAI Biblioteca de Reserva de la
Universitat de Barcelona
Creació d’una pàgina web per a la Biblioteca Comarcal de Móra d’Ebre
Creació de la Política de Desenvolupament de la Col·lecció per a la Biblioteca del Cinema de la
Filmoteca de Catalunya
Creació d'un Club de lectura per a usuaris amb discapacitat visual
Creació d'una aplicació per a la valoració de recursos i biblioteques
Creació i gestió de la col·lecció local de la Biblioteca Pública de Girona: una proposta
Crisi i biblioteques públiques: estat de la qüestió. Anàlisi de l’impacte de la crisi en la Xarxa de
Biblioteques Municipals de la Diputació de Barcelona
Criteris de selecció en literatura per a infants i joves a Catalunya
Crowdsourcing a les institucions de la memòria: les transcripcions massives
Difusió de l’anime a Espanya i Llatinoamèrica
Dinamització lectora. Proposta per a la biblioteca escolar Octavio Paz
Diseño de la arquitectura de la información del sistema básico e integrado de navegación de la
página web de la Facultat de Biblioteconomia i Documentació de la Universitat de Barcelona
Diseño de un club de lectura fácil para jóvenes con trastorno del espectro autista
Diseño de un programa de formación de usuarios para el Centro de Documentación y Recursos
Pedagógicos de Sida Studi.
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Disseny d’un esquema de metadades per a la ingesta de proves diagnòstiques al sistema
d’informació hospitalari
Disseny d’un portal web per a una escola pública de primària. Cas pràctic: Escola Orlandai
Disseny d’un projecte d’animació a la lectura i proposta d’unes directrius a aplicar des de la
biblioteca pública amb el col·lectiu de discapacitats intel·lectuals: el cas de la Residència per a
grans disminuïts psíquics Valldoriolf (La Roca del Vallès) i la Biblioteca de La Roca del Vallès
"Disseny d’un projecte de club de lectura fàcil per a
persones amb diversitat funcional: a la Biblioteca de Tordera i amb els usuaris de la Fundació El
Rusc"
Disseny d’un sistema d’informació per als nouvinguts estrangers
Disseny d’un sistema de gestió documental electrònic per al club esportiu Proa Sant Medir
Disseny d’una Pla de Comunicació pel Centre de Documentació d’EADA
Disseny de la informació en les llibreries electròniques.
Disseny del Servei de préstec de llibre digital...
Disseny i implementació d’una base de dades per un club esportiu
Disseny, implementació i avaluació d’un programa de biblioteràpia a la Biblioteca de dones del
Centre penitenciari de Can Brians 1
Diversidad cultural en las Bibliotecas Públicas: Nuevos servicios para nuevas necesidades y
demandas en la Biblioteca Pública de el Fondo
Divulgació de publicacions científiques a la premsa generalista: anàlisi bibliomètrica
Documentalistes en una producció cinematogràfica: els film researchers
EFQM, un model entre biblioteques universitàries a l’estat espanyol
El bibliotecari i la influència dels estereotips en la societat: Una visió a través del cinema i el còmic
El bibliotecari integrat un nou perfil a les biblioteques universitàries catalanes
El bibliotecari integrat: un nou perfil a la Biblioteca de Ciències de la Salut de Catalunya: una
proposta de millora
El Cercle català d’història: anàlisi i propostes de millora del web corporatiu
El correu electrònic com a eina de gestió d'informació personal
El disseny d’interiors en l’espai biblioteca pública
El foment de la lectura a les biblioteques públiques de Catalunya a l’actualitat
"El gran oblidat del teatre: el compositor musical.
Estudi d’un fons musical: Josep Maria Arrizabalaga"
El lector invisible. Perfil dels participants dels clubs de lectura virtuals a Espanya
El Màrqueting 2.0 a les Biblioteques Universitàries de l’Estat Espanyol
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El màrqueting a les Biblioteques Públiques de Barcelona. Estat de la qüestió i disseny d’una
campanya de promoció.
El perfil profesional del documentalista audiovisual. Estado actual y perspectivas de futuro en
España
El perfil professional del gestor de la informació a l’empresa
El préstec de lectors de llibres electrònics a les biblioteques universitàries del CBUC
"El Profesional de la información en la empresa y su
promoción en un instituto de secundaria"
El robatori de documents a la biblioteca pública: creació d’un marc de referència i estudi del cas de
la Biblioteca Nou Barris de Barcelona
El servei automatitzat de préstec a les biblioteques: sistemes, funcionament, avantatges i
inconvenients, i estat de la qüestió.
El Servei de documentació de literatura infantil i juvenil (sdlij) de la Biblioteca Xavier Benguerel de
Barcelona. Història, situació actual i propostes de futur
El servei de préstec a les biblioteques públiques de Barcelona
El valor "innovación" en Banco Sabadell: moving from the back office to the front office
El valor social de la Biblioteca Marta Mata
Elaboració d’un manual de bones pràctiques en la localització, adquisició, tractament i difusió de
fons privats als arxius municipals
Elaboració d'un pla de màrqueting de la Biblioteca de Sant Celoni
Els clubs de lectura fàcil per a minories etnicolingüístiques a Barcelona i proposta d’activitat
Els efímers, els cromos: estudi, organització i creació d’una ajuda de cerca
Els estàndards de descripció per a material de museu
Els estereotips de les biblioteques i els bibliotecaris a la literatura i el cinema
Els estudiants Erasmus a les biblioteques de la UB: un estudi de satisfacció
Els fons especialitzats a les biblioteques públiques de Catalunya: una proposta de directrius
Els materials de Lectura Fàcil a les biblioteques públiques de Catalunya
Els programes de mà en la construcció de la memòria de les arts escèniques catalanes
Els recursos TIC com a eina d’aprenentatge escolar Anàlisi i estudi a l’aula de P5
Els Serveis Didàctics de l’Arxiu Nacional de Catalunya: un vehicle per a l’ús del Patrimoni
Documental
"Els TFGs del Grau D’Informació i Documentació de
l’Estat Espanyol"
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Els usuaris de la comunitat gitana a les biblioteques publiques catalanes. Anàlisi de propostes i
activitats
Els videojocs a les biblioteques públiques de Catalunya
Espais de creació: makerspace i bibliolabs a les biblioteques de Catalunya
Estat de la qüestió del Servei d’Informació i Referència en els Arxius Comarcals de Catalunya
Estudi d’un fons personal: Aurora Díaz Plaja
Estudi de citacions de treballs de recerca de batxillerat
Estudi de l’aplicació del màrqueting a les biblioteques universitàries
Estudi de l’arxiu històric de Sitges
Estudi de la biblioteràpia en infants malalts
Estudi de la gestió documental en els entorns televisius catalans de referència
Estudi dels formats óptims per a la conservació a llarg termini de la imatge digital i la seva
implantació en les pol·lítiques de preservació de les biblioteques universitàries
Estudi documental en indexació automatitzada Movistar+ NBA
Estudi mètric de producció i consum d’investigació en Biblioteconomia i Documentació: 20082012.
Estudi sobre les accions de foment a la lectura per a joves a les biblioteques públiques de
Catalunya
Estudio de satisfacción de los usuarios del Servicio de Alertas Personalizadas: La evaluación de un
servicio del SEDAC a través de la satisfacción
Estudio del servicio de Petits Lectors en las Bibliotecas de Cataluña y propuesta de mejora para la
biblioteca Can Coromines de Sant Pol de Mar
Evaluación de OPACs desde la perspectiva del usuario internauta
Excursions Històriques Georeferenciades: nou servei a la Biblioteca del Centre Excursionista de
Catalunya
Experiències de dades vinculades a biblioteques, arxius i museus
Exposició de Santiago Russinyol.
Exposicions documentals: estudi sobre l’eina que posa en valor la nostra memòria històrica
Fons Guillermo Díaz-Plaja: anàlisi i proposta de difusió dels materials audiovisuals al seu web
d’autor
Gestió i preservació del patrimoni documental en els països en vies de desenvolupament
Gestió i tractament dels fons fotogràfics a l'Arxiu Municipal de Viladecans
Guía de centros y fondos con documentos históricos médicos-sanitarios en los archivos
comarcales de Cataluña a partir del portal web “Arxius en línia”
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Guia per al desenvolupament de col·leccions en mediateques de museus especialitzats en ciència i
tècnica
Guías temáticas de bibliotecas universitarias españolas: definición, uso, criterios de selección y su
aplicación a la empresa privada
Igualdad de género en la litertura infantil (0 a 6 años): análisis de la colección del Consorci de
biblioteques de Barcelona
"Implantació de la RFID a la XBP, anàlisi bibliogràfic,
situació actual i expectatives de futur"
Implementació i disseny d’un sistema de gestió documental per a expedients d’auditories de
seguretat informàtiques
Inclusió de les persones amb discapacitat intel·lectual a la biblioteca pública. Cas concret de la
biblioteca pública Can Casacuberta
Information literacy a EADA business school: anàlisi i proposta de millora
Iniciatives per a joves a biblioteques públiques: aproximació i anàlisi
Interfícies web fàcils per a gent gran
L’adaptació dels serveis dirigits a la comunitat gitana a les biblioteques públiques de Barcelona i
les possibilitats d’integració que els hi ofereixen en la societat actual.
L’àlbum il·lustrat com a recurs per mostrar la diversitat: anàlisi bibliomètrica (2009-2019)
L’amor a la literatura juvenil des d’una perspectiva de gènere
L’aplicació del màrqueting als Arxius Comarcals de Catalunya
L’aportació documentalista en els sistemes d’informació moderns. Motor d’inferència i
personalització
L’Assessoria Acadèmica de l’Institut d’Estudis Nord-americans: una nova manera d’oferir suport
documental
L’Obesitat Informativa. Causes i solucions
L’ús de la imatge en la descripció d’espècies: l’exemple de la il·lustració entomològica.
L’ús de la web 2.0 als Museus de Catalunya: estudi de casos
L’ús de la web social a Biblioteques de Barcelona
La accesibilidad de la Biblioteca Central Urbana de Can Casacuberta de Badalona: Evaluación y
propuestas de mejora
La biblioteca de Pere de Portugal: l'anàlisi de la biblioteca d'un noble del segle XV a la Península
Ibèrica
La Biblioteca del Centre Penitenciari de Brians 2: actualització de dades 2005-2016
La Biblioteca del CIDOB: origen, evolució, tancament i cessió del seu fons documental
La biblioteca jurídica d’Eduard Toda conservada a l’Il·lustre Col·legi de l’Advocacia de Barcelona
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La Biblioteca Sofia Barat de Barcelona: Pautes de creació i desenvolupament d’una secció local,
física i al web, en clau Districte de l’Eixample
LA CIENCIA CIUDADANA EN EL ÁMBITO DE LA INFORMACIÓN Y DOCUMENTACIÓN EN CATALUÑA.
EL CASO DEL PROYECTO TE’N RECORDES? DEL MUSEU DE LES ARTS ESCÈNIQUES (MAE)
La col·laboració entre Biblioteca Pública i Biblioteca Escolar
La degradació dels suports plàstics anteriors a 1950 als arxius fotogràfics. Un estudi de camp a
Catalunya que ofereix dades per a establir polítiques de preservació
"La destrucció de llibres i la censura editorial durant la guerra civil i el franquisme. Una
aproximació bibliogràfica
"
La digitalización en los servicios de información de Televisió de Catalunya y Catalunya Ràdio
La gestió cultural a les biblioteques: un model a partir de l'experiència de les biblioteques
públiques de Barcelona
La gestió de fons i col·leccions fotogràfiques
La gestió dels fons de baix ús a les biblioteques públiques de Catalunya
La Lectura Fàcil, una nova diversitat. Funcionament dels clubs de Lectura Fàcil a les biblioteques
públiques de les ciutats de Barcelona i Girona
La Memòria digital de la UPC (MDUPC): aproximació a un repositori institucional per a la
recuperació de la memòria gràfica d'una universitat
La presencia de las bibliotecas públicas de Barcelona en las redes sociales
LA PRESÈNCIA DE LES XARXES SOCIALS ALS CRAI DE LA UB DURANT LA PANDÈMIA DEL COVID-19
La presència del professorat de la facultat de biblioteconomia i documentació a les xarxes
acadèmiques
La promoció de la lectura durant els primers anys de vida a les biblioteques públiques de
Catalunya, una aproximació
La signatura topográfica como herramienta de descubrimiento en OPAC, mediante la interfaz
virtual shelf
Les biblioteques de dones: estat de la qüestió i anàlisi de referents europeus
Les biblioteques de museu: estat de la qüestió
Les biblioteques públiques com a agents de transformació social: un estudi de cas a la Biblioteca
Pública Vapor Vell, Barcelona
Les fires del llibre a Catalunya: Descripció d’un marc teòric i estudi de les darreres edicions de
quatre fires del llibre
Les hemeroteques digitals de la premsa catalana: què ens ofereixen?
Les humanitats digitals, o com posar en valor la recerca en humanitats, alguns exemples a la
Institució Milà i Fontanals del CSIC
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Les xarxes socials a les Biblioteques universitàries catalanes
Les xarxes socials: un aparador per a les biblioteques. El cas de la xarxa de biblioteques de
L’Hospitalet
Llicències Creative Commons en l’àmbit bibliotecari: manual de bones pràctiques per a
bibliotecaris i gestors de la propietat intel·lectual
Makerspaces en Biblioteques Públiques: la reinvenció dels espais físics
Manual de bones pràctiques d’adquisició de drets digitals per al projecte Fedàncius
Màrqueting a les biblioteques públiques. Biblioteca de la Sagrada Família-Josep M. Ainaud de
Lasarte
Màrqueting editorial: difusió de llibres a través d’una editorial al segle XXI. Estudi de cas de
l’editorial Libros de Cabecera.
Materials de suport en la formació d’usuaris universitaris.
Mercat laboral dels professionals de la informació. Estat actual de les ofertes i anàlisi dels perfils
professionals
Més que mil paraules. Funcionament i estat de la qüestió de la cerca i recuperació d’informació
multimèdia basada en el contingut
Millora del sistema de recuperació d'informació del blog de Mashcat. Proposta de
conceptualització i esquema de metadades per al cercador de mashups del blog de MashCat
Modelatge conceptual de les col·leccions del Museu Marítim de Barcelona
Museu Nacional d’Art de Catalunya: anàlisi de la seu web i propostes de millora
Música i biblioteques públiques: propostes per a la difusió de la música lliure a la Xarxa de
Biblioteques Municipals de la Diputació de Barcelona
Noves estratègies per al desenvolupament de la col·lecció local en l'entorn digital
Noves sortides professionals: gestió de dades de recerca i l’”embedded librarian”.
Organitzant l’arxiu personal d’Aurora Díaz Plaja
Pàgines web vs aplicacions mòbils dels CRAIs de les universitats d’EUA i Europa.
Paper dels congressos i reunions científiques en el sistema de comunicació científica del s.XXI:
estudi de cas d’EDICIC 2019 BCN
Paradigma actual de l’aplicació d’estratègies de màrqueting en línia als arxius: revisió de casos
reals vers les recomanacions teòriques
Pautas para la gestión y conservación de la documentación de la Dirección de Marketing Operativo
y Publicidad de Banco Sabadell
Persones com eina per fer un test d'usuaris de la fase Beta (1) del centre de recursos LITOMET
Perspectiva legal de la preservación digital en el contexto de las bibliotecas nacionales. Estudio de
caso: el repositorio de preservación digital COFRE de la Biblioteca de Cataluña. Propuestas de
futuro.
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Pla d’acció amb propostes de futur a curt termini, per tal d’atenuar les conseqüències de la crisi
econòmica, a la Biblioteca P. Gual i Pujadas de Canet de Mar
Pla d’Acció Quadriennal. Arxiu de la Memòria Popular de la Roca del Vallès
Pla de comunicació: #eMOTSionari
Pla de màrqueting de Chitibu
Pla de màrqueting de la Xarxa de Biblioteques Municipals de Sabadell
Pla de màrqueting del centre de documentació Josep Renart del Col·legi d’Aparelladors,
Arquitectes tècnics i Enginyers d’edificació de Barcelona
Plan de difusión y marketing de la Mediateca de Casa Asia
Plan de Difusión y Marketing del Arxiu Històric i Fotogràfic del Col·legi d’Arquitectes de Catalunya
Plan de marketing para las bibliotecas ESADE
Plan de Marketing. Propuesta de aplicación de un anuncio publicitario para la biblioteca mestre
Martí Tauler
Plan de preservación digital de la biblioteca de la filmoteca de Catalunya
Plans d’implementació i millora de la base de dades bibliogràfica Babel’H
Política de desenvolupament de la col·lecció de la biblioteca pública Josep Badia i Moret de
L’Ametlla del Vallès
Política de desenvolupament de la col·lecció de la Casa Amèrica Catalunya
Posicionament web, una eina imprescindible en la arquitectura de la informació i en la visibilitat
de les empreses 3.0
Presència de llibres prohibits en les biblioteques públiques catalanes
Presente de las bases de datos: estudio de los tipos y contextos de uso. Como las bases de datos
evolucionan en función de las necesidades.
Préstec de llibres digitals a les biblioteques
Préstec de llibres electrònics (e-books) a les Biblioteques Públiques. Estudi de viabilitat a la Xarxa
de Biblioteques Públiques de Badalona
Prevención y protocolos a seguir en caso de desastres naturales en archivos. Caso práctico
aplicado al archivo de la Universitat de Barcelona
Procediment de digitalització d’un fons fotogràfic familiar
Processament, gestió i anonimització de dades de caràcter personal. El cas de Google.
Projecte de creació d’un servei per a joves a la Biblioteca Esquerra de l’Eixample-Agustí Centelles.
Projecte de creació d'una empresa de serveis culturals per a biblioteques públiques
Projecte de Millora de la visibilitat del Portal Jurídic de Catalunya a la web
Projecte de millora dels circuits de la UDM. Modificacions del ERP implementat a la UDM per a
gestionar la distribució del material
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Projecte de millora per l’Arxiu del Patronat Municipal de l’Habitatge de Barcelona: l’ús de sistemes
de georeferenciació de dades en l’històric de les seves construccions
Proposta d'Arquitectura de la Informació per a la web de la Facultat de Biblioteconomia i
Documentació
Proposta de carta de serveis de l’Arxiu central des Jutjats de la Ciutat de la Justícia de Barcelona
Proposta de dinàmica participativa per a usuaris amb discapacitat intel·lectual a la biblioteca
pública Carles Rahola de Girona
Proposta de dinamització lectora en centres de salut mental: el cas de la Biblioteca Jordi Rubió i
Balaguer i l’Hospital Benito Menni
Proposta de disseny d’una ontologia de cartells de cinema per a la Filmoteca de Catalunya
Proposta de disseny per al catàleg en línia de la Biblioteca Auxiliar de l’Arxiu Històric de Terrassa i
Comarcal del Vallès Occidental
Proposta de millora de l’organització dels documents electrònics en unitats de xarxa de l’Àrea de
Relacions Institucionals i Atenció Ciutadana dels Mossos d’Esquadra
Proposta de Pla Estratègic per a la Biblioteca de Sant Antoni de Vilamajor
Proposta de Política de Col·leccions i planificació de serveis per fomentar la integració
multicultural a través de les biblioteques públiques: el cas de la Biblioteca de Ripollet
Proposta de repositori de la memòria històrica a la futura biblioteca pública d’Argentona
Proposta de servei bibliotecari mòbil a Galícia
Proposta de servei per al col·lectiu de persones majors de 55 anys a la biblioteca tecla sala de
l’Hospitalet de Llobregat
Proposta d'un nou sistema de classificació a prestatgeria a la biblioteca del Centre penitenciari
Lledoners
Propuesta de clasificación para el departamento de tax and law de la empresa Ernst and Young
Protecció de dades en l’entorn digital: implicacions en la cerca i ús de la informació des d’una
vessant ètico-legal
Protecció de documents digitals d’empreses
Prototip d’una aplicació pels serveis de biblioteca de la UNED - Nou Barris
Proyectos para la normalización del tratamiento documental de objetos culturales digitalizados y
su acceso a través de Internet: estado de la cuestión
Recomanacions de documents per part de les biblioteques públiques
Recomanacions per posar en marxa la biblioteca escolar de l’Institut La Sínia
Recull de recursos per a la creació de materials de lectura fàcil per a nens amb necessitats
especials. Recull bibliogràfic
Recuperación de imágenes basado en contenido para documentalistas
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Redisseny d'arquitectura, interactivitat i usabilitat del portal web de la Facultat de Biblioteconomia
i Documentació
Reinventar “L’Arxiu de la Paraula”. Dues propostes de millora
SAF Servei d’Arxius de la Federació Catalana de Monges Benedictines. Estudi d’un projecte
innovador
Schema.org en productos editoriales digitales
Schema.org: estat de la qüestió i aplicabilitat
Servei bibliotecari per a infants. Proposta per a la Biblioteca Antonio Martín (El Prat de Llobregat)
Servei d’informació i lectura a les sales d’espera de l’Hospital de Mollet: projecte pilot
d’intervenció de la Biblioteca Pública Can Mulà a l’hospital
Serveis bibliotecaris per a dispositius mòbils
Servicios de realidad virtual en bibliotecas públicas y universitarias: el estado de la cuestión
Sistema de Información para la Asociación “La Cofradía”
Sistemes de reconeixement facial: aspectes legals i ètics
Situació i avaluació de l’oferta pública en biblioteques a Catalunya
The Great East Japan Earthquake: iniciatives i projectes de salvament, conservació i preservació de
la memòria
Tipología de clubes de lectura en las Bibliotecas Públicas de la ciudad de Barcelona
Tratamiento archivístico: Legado documental Jaime Camino
Tratamiento del concepto modelo de negocio en el estudio de la actividad editorial de las revistas
científicas: una revisión de la literatura (2010-2017)
Un espai jove: El cas de la Biblioteca de Malgrat de Mar:
Una biblioteca de proximitat en un barri sense precedents d’equipament similar. Proposta de
Comunicació de la Biblioteca Font de la Mina (St. Adrià de Besos)
Una proposta de catalogació per a la col·lecció de llibre antic de la biblioteca de Guillermo Diaz
Plaja
Ús de les xarxes socials a les biblioteques públiques de la província de Lleida
Ús de les xarxes socials per part de les biblioteques universitàries
Ús dels codis QR i la realitat augmentada en els serveis bibliotecaris
Xarxa de Biblioteques Socials. Estat de la qüestió i accions de futur
Barcelona, 10 de setembre 2020.
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