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Què ens ve al cap quan pensem en biblioteques?

2

Públiques Secció infantil



Perfil professional: fora estereotips

3
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Coses prohibides als usuaris
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Qui som i quin és el nostre objectiu?

Centre especialitzat en temes d'educació, obert al públic i de lliure accés. 

Objectius: 
Donar suport a les necessitats informatives del Departament, cooperar amb les
unitats de la institució, atendre les consultes externes d'investigadors i
professionals de l'ensenyament i preservar les publicacions editades pel
Departament.
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Biblioteca formada per obres d’una determinada disciplina o branca del
coneixement, que forma part de l’estructura d’una entitat, administració o
organització i cerca satisfer les necessitats informatives del seu personal, per
desenvolupar una feina de qualitat.

Què és una biblioteca especialitzada?



Qui són els nostres usuaris?
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Inspecció d’Educació
Serveis d’obres



Carta de serveis
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(ens) prohibim...



1. Donar gat per llebre
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Atenció personalitzada

Qualitats de la informació:

 Objectivitat

 Precisió

 Fiabilitat

 Exactitud

 Pertinença

 Rellevància

 Fàcil accés

 Format adequat



2. Fer tard
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Per quan ho voleu?

Resposta segons terminis
de lliurament indicats pels
usuaris



3. Bombardejar amb informació no desitjada
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Seleccionem la informació
que difonem.

Identifiquem les fonts
d’informació i controlem el 
volum de la bibliografia
proporcionada.



4. Rendir-nos a la crisi
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Com ho fem?

 Aprofitant al màxim els nostres
recursos

 Escoltant als nostres usuaris

 Cooperant i treballant en xarxes
bibliotecàries



Catàlegs i fons documental
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El fons documental de la Biblioteca està format per més de 23.000 volums: 
monografies, revistes especialitzades, documents electrònics i publicacions 
oficials.

Accedim en línia a bases de dades especialitzades.

Àmbit temàtic: 

Política educativa, administració i organització escolar, legislació, estadístiques, 
currículum, formació del professorat i psicopedagogia i altres temes relacionats 
amb l’educació i les ciències socials.
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Formem part de la XBEG

Què és la Xarxa de Biblioteques Especialitzades de la Generalitat?

Conjunt de 142 biblioteques especialitzades de titularitat de l'administració
de la Generalitat de Catalunya, de les entitats de dret públic que en
depenen i altres biblioteques d'entitats diverses amb participació de la
Generalitat.

Les BEG compartim catàleg i fons mitjançant els préstecs interbibliotecaris.

Desenvolupem el paper de seleccionar, organitzar, conservar i posar a
disposició de l'administració i de la ciutadania la informació necessària amb
l'objectiu de donar suport a la presa de decisions.

http://catalegclassicbeg.cultura.gencat.cat/search%7ES30*cat


Formem part del CCUC
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Catàleg amb més de 5 milions de títols que dóna accés a més de 12 milions de
documents físics. Incorpora els fons de les biblioteques universitàries i d'altres
biblioteques associades.

Les 83 biblioteques integrants tenim en el CCUC una eina cooperativa que ha
permès el préstec interbibliotecari amb les universitats, la unificació de pautes de
descripció, la catalogació per còpia i la major visibilitat dels fons.

http://ccuc-classic.cbuc.cat/


Revistes electròniques

16

Descàrrega d’articles i revistes a 
text complet

 Revistes digitals d’accés lliure

 Revistes digitals d’accés amb
contrasenya

Pàgina a la Intranet

http://educacio.gencat.cat/portal/page/portal/EducacioIntranet/Inici/GestioDocumental/Biblioteca/RevistesElectroniques


BiDigital
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El repositori institucional recull, difon i preserva la producció editorial en
format digital que resulta de l’activitat del Departament.

Els documents estan referenciats al catàleg de la Biblioteca.

Conté les publicacions digitals editades pel Departament enllaçades a la
web.

La unitat de xarxa BiDigital inclou també

 Publicacions periòdiques descarregades

 Normes ISO adquirides



Serveis
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Préstec intern

19

Cada persona es pot emportar en préstec fins a deu documents (llibres, revistes, 
CD i DVD).

Terminis de préstec per a llibres

Préstec intern i per a formadors: 30 dies

Treball intern: requereix més temps de consulta i s'acorda amb l'usuari un 
termini prorrogable de dos a sis mesos.

En dipòsit: per un any, renovable

Terminis de préstec per a revistes: 15 dies / 30 dies segons necessitats

Renovacions: Qualsevol préstec pot ser renovat fins a dues vegades, sempre 
que cap altre usuari no l'hagi reservat.



Préstec interbibliotecari

20

Aquest servei té com a objectiu l'intercanvi i l'obtenció de documents amb altres 
biblioteques per satisfer necessitats puntuals de consulta relacionades amb la 
feina del Departament.

Arribada: 1 setmana

Acords de PI

 Biblioteques Especialitzades de la Generalitat

 Catàleg Col·lectiu de les Universitats de Catalunya



Recerques bibliogràfiques i documentals
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Podeu sol·licitar aquest servei per correu a biblioteca.educacio@gencat.cat
amb la informació següent: 

Enunciat de la recerca:

- Etapes educatives
- Període
- Àmbit geogràfic
- Llengües dels documents
- Tipologia de documents
- Altres especificacions

- Termini de lliurament
- Justificació de la recerca
- Persona usuària / Equip usuari de la informació



Bases de dades
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 OCDE Education iLibrary

 Eurydice

 AENOR

 DIALNET

 RACO, 

 TDX, MDC

 Graó

 Cuadernos de Pedagogía



OCDE Education iLibrary
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La biblioteca digital de l’OCDE és el portal de publicacions electròniques de
l'OCDE sobre ensenyament.

És una base de dades documental que dóna accés a totes les publicacions
d’educació des de la creació de l’OCDE i a la base de dades d’estadístiques
i indicadors d’ensenyament.

La Biblioteca del Departament hi està subscrita, tant al contingut digital com
als volums impresos.

https://www.oecd-ilibrary.org/education
https://www.oecd-ilibrary.org/education/data/oecd-education-statistics_edu-data-en


OCDE
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El contingut temàtic referit a ensenyament de l'OCDE està a l'abast a partir de la 
taula següent:

http://educacio.gencat.cat/portal/page/portal/EducacioIntranet/Inici/GestioDocumental/Biblioteca/BibliotecaDigitalOCDE


AENOR
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La base de normes AENOR permet cercar les més de 50.000 normes UNE
vigents i les que adopten normes europees o internacionals CEN,
CENELEC, ISO, ETSI.

Enviem l'actualització setmanal de les noves normes publicades, corregides i
anul·lades al llistat d’usuaris que ho han sol·licitat.

https://www.aenor.com/normas-y-libros/buscador-de-normas#.Vfgaa9Ltl2k


DIALNET
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Portal de difusió de la producció científica hispana especialitzat en ciències
humanes i socials.

Base de dades que constitueix una hemeroteca virtual que conté els índexs de 
10.500 revistes i 6,7 milions de llibres i tesis doctorals.

La majoria dels documents són accessibles en línia.

La càrrega de les publicacions la realitzen biblioteques universitàries, públiques
i especialitzades.

La Biblioteca del Departament té accés a la versió avançada Dialnet Plus.

https://dialnet.unirioja.es/


Difusió: Dossiers temàtics
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Els dossiers temàtics són reculls de recursos documentals i bibliogràfics
elaborats per la Biblioteca del Departament.

Ofereixen bibliografia, enllaços i documents en suports diversos: en
paper, documents digitals, bases de dades, etc…

Es creen al voltant de temes d'interès dels usuaris i les línies de treball
del Departament.

http://educacio.gencat.cat/portal/page/portal/EducacioIntranet/Inici/GestioDocumental/DossiersTematics


Difusió: Les Revistes del mes
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 Butlletí mensual per als usuaris donats d’alta a la Biblioteca. 

 Els títols estan enllaçats per consultar els sumaris, els monogràfics o els 
articles de cada número.



Difusió: Butlletí de novetats
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 Recull trimestralment els materials bibliogràfics i documentals incorporats al 
fons de la Biblioteca. 



Formació d’usuaris
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Oferim formació sobre l'accés, avaluació, gestió i ús de la informació i sobre els
serveis i recursos de la Biblioteca.

En preparació: 

 Sessió d’acollida als treballadors de nou ingrés

 Formacions a demanda: OCDE, AENOR, …

 Segons grups d’usuaris (SSCC / SSTT)

 Tècnics docents

 Administratius

 Serveis d’obres

 Prevenció de riscos laborals



Activitats: Sant Jordi
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Intercanvi de llibres



Activitats: exposicions virtuals
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Activitats: exposicions impreses
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Alta d’usuàries i usuaris
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Per donar-vos d'alta com a usuaris dels serveis de la Biblioteca heu de fer arribar un correu electrònic amb les dades següents a la
bústia de la Biblioteca, biblioteca.educacio@gencat.cat:

Nom i cognoms

DNI

Nom del lloc de treball o càrrec

Unitat

Planta i sector

Adreça fora dels serveis centrals, si s'escau

Telèfon i extensió

Adreça electrònica de contacte

Domicili particular, codi postal i localitat

Telèfon particular (mòbil o fix)

Temes dels que us ocupeu al Departament

Autorització per rebre informació: SÍ / NO

Interés en rebre:
- novetats de normes AENOR (setmanals): SÍ / NO
- butlletins de "Les revistes del mes" i "Novetats" (trimestral): Sí / NO

Accés a la biblioteca digital d'educació de l'OCDE: Envieu-nos el formulari de sol·licitud d'accés de la pàgina Biblioteca digital de 
l'OCDE.

mailto:biblioteca.educacio@gencat.cat
http://educacio.gencat.cat/portal/page/portal/EducacioIntranet/Inici/GestioDocumental/Biblioteca/BibliotecaDigitalOCDE


Moltes gràcies!



Discussió

36

Escollida paraula de l’any 2017, segons el Diccionari Oxford: Fake news.

El seu ús va augmentar un 365%.

Noticias falsas (EITB)

https://www.eitb.eus/es/tag/noticias-falsas/


Discussió

37

Fake news, 
neutralitat bibliotecària, 
veritat i notícies falses
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