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1.  JUSTIFICACIÓ 
  
La Biblioteca de la Universitat d'Alacant (BUA) desenvolupa des de fa anys accions concretes de 
comunicació, tant internes com externes, però no formen part d'un Pla de comunicació 
prèviament dissenyat. 
L'elaboració d'un Pla de Comunicació respon a una doble necessitat: 
 

• d'una banda, la comunicació és un procés definit com a estratègic en el nostre Mapa de 
Processos (PE04); 
 

• d’altra banda, respon a una necessitat de tipus pràctic; la pròpia estructura de la 
Biblioteca Universitària, que es caracteritza per la seua distribució dins i fora del 
Campus, fa indispensable disposar de vies de comunicació que asseguren una correcta 
transmissió de la informació i de l'oportú feedback. 

 
Podem definir la comunicació com un procés circular, continu i permanent, en el qual les 
persones participen en tot moment, tant si ho desitgen com si no. D'aquesta manera, la 
comunicació ha anat sempre fortament lligada a la vida organitzativa. 
 
Tradicionalment s'ha diferenciat entre comunicació externa, que té a veure amb tot el que es 
difon cap a l'exterior (la imatge de l'organització, les relacions públiques i institucionals, el 
màrqueting, etc.) i comunicació interna, que consisteix a explicar a tots els membres de 
l'organització el que es fa, i sobretot, comptar amb totes aqueixes persones per al que es fa. 
 
La BUA és conscient de la necessitat d'elaborar un pla global de comunicació, però seguint 
criteris operatius, s'ha considerat convenient començar pel Pla de Comunicació interna com a 
instrument de gestió estratègica, tant per a la Biblioteca com per a la satisfacció de les 
expectatives del seu personal. El Pla de Comunicació externa s'abordarà en una segona fase. 
 
La comunicació interna es mostra com a eix fonamental en el desenvolupament de les relacions 
de treball, alhora que afavoreix la millora dels processos i la motivació de les persones que 
integren l'organització. Es tracta d'involucrar, de fomentar la presa de decisions a partir de 
l'experiència dels seus propis integrants i de comptar amb el personal per a la consecució dels 
objectius marcats. 
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2.  MISSIÓ 
 
El Pla de comunicació interna de la BUA té com a missió implantar un sistema de comunicació 
interna en tots els sentits (descendent, ascendent i horitzontal) com a instrument que 
acompanye a la gestió i que establisca les pautes i procediments a seguir. L'objectiu final és que 
el personal de la Biblioteca conega aqueixes pautes i procediments, amb la finalitat de millorar 
la qualitat del servei i d'augmentar la satisfacció, el compromís i el sentiment d'identitat 
corporativa. 
Aquest sistema de comunicació interna ha d'implantar-se en un període relativament curt i ha 
d'estar obert a la participació, al dialogue i a la transparència. 
 
3.  OBJETIUS  ESPECÍFICS 
 

• Sensibilitzar i formar a tot el personal de la biblioteca en comunicació interna. 
• Millorar els fluxos de comunicació interna en totes les direccions. 
• Implantar nous mètodes i instruments de treball. 
• Integrar la comunicació interna en tots els processos i en la gestió de projectes. 
• Convertir la comunicació interna en un instrument de gestió que permeta prestar 

serveis de qualitat. 
• Enfortir el sentiment de pertinença a la Biblioteca i la satisfacció del personal. 

 
4.  ABAST 
 
El Pla de comunicació interna de la BUA establix quines accions cal desenvolupar en l'àmbit de 
la Biblioteca Universitària perquè la informació fluïsca de forma adequada i constituïsca una 
eina de treball vàlida. 
 
5. DIAGNÒSTIC DE LA SITUACIÓ ACTUAL DE LA COMUNICACIÓ INTERNA EN 
LA BUA 
 
Per a poder establir una estratègia de comunicació interna en la BUA, és necessari dur a terme 
un estudi previ que llance llum sobre diversos aspectes: quines són les eines de comunicació 
utilitzades i la seua valoració, el flux de la comunicació, les pràctiques de comunicació vigents, 
els seus punts forts i febles, la imatge institucional interna, la motivació i les opinions, així com 
les cultures i subcultures internes. 
 
Per a fer aquest diagnòstic de la situació actual, s'han utilitzat els resultats de les dues 
enquestes dirigides al personal en 2014 i 2016. En l'Annex s'adjunten els models de qüestionari 
distribuïts i els resultats obtinguts. 
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A l'hora d'elaborar les conclusions, ens hem centrat en l'Informe de resultats del qüestionari de 
juliol de 2016, que inclou preguntes que ja apareixien en el primer (el que permet valorar 
l'evolució i els canvis des de 2014), alhora que incorpora noves qüestions. Aquests són els 
aspectes a destacar: 
 
 

1. Eines de comunicació 
 
• Crida l'atenció la pràcticament nul·la utilització de la bústia de suggeriments de la 

Intranet, dirigit a millorar la comunicació directament amb la Direcció del Servei, ja 
que va ser una demanda expressa del personal de la Biblioteca. 

• Telèfon i correu electrònic són els mitjans de comunicació més utilitzats; la Intranet 
segueix infrautilizada, encara que es valora que està molt més actualitzada que 
abans. 

• Resta patent que el personal troba a faltar interactuar amb la Intranet: accedir 
directament a penjar els seus propis continguts. 

 
 

2. Fluxos de comunicació. 
 
• La percepció és que la major part de la informació prové de la prefectura immediata i 

de les companyes i companys; molta menys prové de la Direcció 
• Es transmet molt poca informació emocional i professional. 
• La informació es comparteix sobretot en la Unitat/Biblioteca, però només un petit 

percentatge la remet a la Unitat de Comunicació. 
• La comunicació és molt fluïda en l'entorn immediat, però no a nivell de Servei. 

 
 

3. Participació. 
 

• Cal destacar que només han participat 70 persones (d'un total de 142 que integren la 
BUA). Igualment és significatiu el fet que pràcticament la meitat del personal gestor i 
tècnic no ha emplenat el qüestionari. Un 15% de la Direcció/Sotsdireccions tampoc 
ha participat. 

• Gran contrast entre l'autonomia, oportunitats i propostes ateses en la Unitat 
respecte a les ateses per la Direcció (gràfic 8): molt més positiu en la Unitat. 

 
4. Reconeixement i satisfacció general.  

 
• El sentiment de pertinença, nivell de participació i efectivitat de la comunicació, és 

sempre molt major en l'entorn immediat. 



                                                                                                                                                     

Biblioteca Universitària. Universitat d’Alacant  5 
 

 
5. Xarxes socials i web. 

 
S'ha decidit analitzar aquestes eines dins del Pla de comunicació interna perquè (encara 
que no ho són de forma estricta) en la BUA s'utilitzen amb freqüència com a eines 
informatives i mitjà de comunicació entre el personal. 

 
• Pàgina web, blog i Facebook: les tres eines més consultades pel personal de la BUA: 

es poden convertir en grans vies de comunicació interna. 
• Escassa implicació del personal en les xarxes socials: només 9 persones de les quals 

diuen participar, reconeixen informar de les seues activitats.  
 

En definitiva, la situació descrita respecte de la comunicació interna en el si de la Biblioteca és 
susceptible de sensibles millores. 

 
 

6.  ANÀLISI DAFO 
 

La següent actuació encaminada a seguir analitzant la situació de partida de la comunicació 
interna en la Biblioteca va ser la de realitzar una anàlisi DAFO.  
L'objectiu de l'anàlisi DAFO era conèixer quins són els principals punts forts i debilitats, i les 
principals oportunitats i amenaces de la comunicació interna en la Biblioteca. 
 
Cal aclarir que les debilitats i fortaleses es refereixen a aspectes interns del Servei, mentre que 
les amenaces i oportunitats es refereixen a aspectes de l'entorn, als quals l'organització ha de 
donar resposta o bé traure partit de la millor forma possible. 
 

Debilitats: 
 

• Deficients fluxos d'informació (escàs feedback). 
• Escassetat de fluxos d'informació ascendents. 
• Escassa difusió de la informació cap a la Unitat de Comunicació. 
• Escassa participació del personal en la millora del servei. 
• Inèrcia, després de molts anys de deficiències, en el sistema de comunicació. 
• Escàs abast d'informació emocional i professional. 
• Falta de procediments de comunicació. 

Amenaces: 
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• Un ambient de canvis accelerats en les tecnologies de la informació i la 
comunicació i el seu corresponent impacte en les pràctiques bibliotecàries i en 
el personal i la seua formació. 

• Les noves demandes del personal usuari, que requereixen noves respostes per 
part de la Biblioteca. 

Fortaleses: 
 

• Una unitat de gestió de la Qualitat i la Comunicació de recent creació. 
• Poca dispersió d'instal·lacions i del personal. 
• Cohesió interna en les unitats de treball del servei. 
• Accés a recursos tecnològics per a la comunicació (ordinadors, compte de 

correu electrònic, etc.) per part de tot el personal. 
• Nova intranet. 
• Bústia de suggeriments del personal a la Direcció (de recent creació). 
• Bon nivell de coneixement del personal en l'ús de les eines tecnològiques de 

comunicació. 
• Accés per part de tot el personal als mitjans de comunicació interna. 

Oportunitats: 
 

• Gran adaptació de la Biblioteca als canvis, la qual cosa facilita la implicació en 
projectes d'innovació docent i recerca. 

• Actualització i modernització constant de la Biblioteca. 
• Millores en l'oferta de serveis i en la seua qualitat. 
• Millora de la imatge de la Biblioteca davant la comunitat universitària. 
• Aparició de nous desenvolupaments tecnològics que faciliten la comunicació 

interna (web 2.0). 
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7. DISSENY DEL PLA DE MILLORA: OBJECTIUS I ACCIONS 
 
D'acord amb les conclusions del diagnòstic de la situació actual de la comunicació interna en la 
Biblioteca i dels resultats de l'anàlisi DAFO presentat, és necessari establir objectius estratègics 
que ens permeten conservar les nostres oportunitats i fortaleses per a aconseguir així 
avantatges comunicatius. 
Les conclusions d'ambdós diagnòstics són la base per a establir els objectius estratègics de la 
comunicació interna en la Biblioteca i el desenvolupament d'un pla de millora. 
Com a conseqüència d'açò s'han establit: 

• 6 objectius estratègics 
• 19 accions 

 
 
Objectiu estratègic 1 
Potenciar els canals de comunicació existents i crear altres nous eficients i 
participatius que promoguen les iniciatives individuals i col·lectives, fomentant 
un bon clima de treball i una adequada informació del personal de la Biblioteca. 
 
Accions realitzades: 
 

● Canvi i millora de la Intranet. 
 

● BÚSTIA INTRANET BUA per a traslladar a la direcció de la biblioteca 
suggeriments, comentaris, observacions... 
 

Acció 1.1. Inserir en el calendari de la Intranet els esdeveniments per a mantenir 
informat al personal sobre les novetats que es produïsquen en el servei. 
 
Acció 1.2. Celebrar una sessió formativa a tots els membres del personal sobre l'ús de 
la Intranet. 
 
 
 
Objectiu estratègic 2 
Optimitzar els fluxos de comunicació interna, tant descendents com a 
ascendents. 
 
Acció 2.1. Elaborar infografies/presentacions gràfiques que continguen les diferents 
eines de comunicació interna de la biblioteca. 
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Acció 2.2. Establir procediments/protocols de comunicació de les novetats de cada 
biblioteca/unitat a la resta de la Biblioteca, a través de la UCC. 
 
Acció 2.3. Sistematitzar la informació relativa a formació i a tota classe de recursos 
professionals generats de forma interna o externa (cursos, congressos, jornades...) 
 
Acció 2.4. Establir un calendari amb col·laboracions “programades” per al blog, de 
manera que es cobrisquen les diferents àrees de treball especialitzades de les diferents 
biblioteques i unitats. 
 
Acció 2.5. Elaborar una enquesta (biennal) per al personal de la Biblioteca sobre 
comunicació interna. 
 
Acció 2.6. Elaborar un quadre de distribució de la comunicació interna en la BUA. 
 
 
 
Objectiu estratègic 3 
Sensibilitzar i formar en comunicació interna a tot el personal. 
 
Acció 3.1. Dissenyar un manual de bones pràctiques en comunicació interna per a tot 
el personal (eines, ús, pràctiques habituals, recomanacions d'estil, etc.) en el qual es 
precisen les responsabilitats de cada procés i que servisca com a manual de 
procediment que arreplegue els diferents tipus d'informació, canals i fluxos. 
 
Acció 3.2.  Desenvolupar un taller/campanya informativa sobre el Pla de comunicació 
interna i la seua millora contínua entre el personal de la Biblioteca. 
 
Acció 3.3. Contactar amb altres biblioteques universitàries que ja hagen implantat un 
Pla de Comunicació Interna, amb l'objectiu d'observar la seua praxi, aprendre d'ella i 
adequar-la, en la mesura del possible, a la realitat de la BUA. 
 
 
Objectiu estratègic 4 
Integrar la comunicació interna en tots els processos i en la gestió de projectes. 
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Objectiu estratègic 5 
Potenciar la identitat del grup i el sentiment de pertinença a la Biblioteca. 
 
Accions realitzades: 
 

• Avaluar els resultats de les enquestes de clima laboral i de comunicació interna, 
elaborar un informe i proposar accions de millora a partir de les conclusions. 
 

Acció 5.1. Elaborar un manual d'acolliment al personal de nou ingrés. 
 
Acció 5.2. Organitzar esdeveniments socials oberts. 
 
Acció 5.3. Transmetre al personal la satisfacció i felicitació pels assoliments, projectes 
i millores assolides per les diferents unitats i biblioteques. 
 
Acció 5.4. Crear una signatura normalitzada per al correu institucional. 
 
 
Objectiu estratègic 6 
Incrementar la informació de tipus emocional i professional. 
 
Acció 6.1. Implementar els mecanismes per a avaluar en quina mesura la Direcció 
escolta, valora i té en compte l'opinió del personal. 
 
Acció 6.2. Difondre els assoliments o èxits professionals del personal. 
 
Acció 6.3. Transmetre quins són els objectius, projectes i plans de la Biblioteca, així 
com els assoliments i millores aconseguits, a través de visites periòdiques (mensuals) a 
cada unitat/biblioteca. 
 
Acció 6.4. Dur a terme anualment intercanvis professionals entre les diferents 
biblioteques i unitats. 
 
Acció 6.5. Celebrar anualment una Jornada de Biblioteca (en diferents sessions) per a 
informar a tot el personal de projectes, recents i en marxa, tant de la Direcció com de 
les diferents biblioteques i unitats. 
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8. EXECUCIÓ DEL PLA DE COMUNICACIÓ 

 
Després de definir els objectius i accions, considerem que era necessari donar a conèixer el pla 
de treball a tot el personal de la Biblioteca. Amb aquesta finalitat, al gener de 2017 es va 
remetre a tot el personal aquest document i es va obrir un període de suggeriments i millores al 
Pla provisional de millora de la comunicació interna que s'havia dissenyat.  
 
A partir d'ací es va començar a treballar en les accions establides dins de cadascun dels sis 
objectius estratègics. Es van arreplegar en una fulla d'Excel que conté els següents camps: 

• Responsables de les accions 
• A qui van dirigides 
• Data d'inici 
• Data de finalització 
• Estat de l'execució (situació) 
• Evidencies 
• Observacions 

 
Aquest document (disponible en la Intranet de la Biblioteca, en l'apartat de Comunicació 
interna) permet conèixer la situació de cadascuna de les accions i el seu grau d'execució. S'anirà 
actualitzant de forma periòdica, a mesura que s'introduïsquen revisions i millores. En aquesta 
línia, hem decidit dibuixar un horitzó a uns quants anys vista per a desenvolupar per complet 
totes les accions marcades i de fet hem traslladat algunes a 2018 (i així ho indiquem en la 
taula). 

 
 

9. MESURAMENT I SEGUIMENT DEL PLA: AVALUACIÓ 
 

La següent fase va consistir a dissenyar una fitxa de seguiment per a cada acció, amb els 
següents camps: 

• Definició de l'acció 
• Objectiu estratègic en el qual s'inscriu. 
• Persones responsables 
• A qui va dirigida.  
• Data d'inici. 
• Data de finalització 
• Termini d'execució 
• Evidencies. 
• Indicadors 
• Observacions 
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Anualment s'elaborarà un nou document (disponible en la Intranet de la Biblioteca, en l'apartat 
de Comunicació Interna) amb les fitxes de seguiment que corresponguen a les accions d'aqueix 
any. 

 
 
 

10. VOCABULARI 
 
 

• Canal de comunicació horitzontal: Es basa en la necessitat de transferir i 

intercanviar dins d'un mateix nivell jeràrquic. 

• Canal de comunicació vertical ascendent: La informació es genera des d'un nivell 

inferior cap a un nivell superior de l'organització. En aquesta comunicació 

s'exposen els missatges que el personal transmet als seus responsables o a altres 

persones que ocupen llocs més alts dins de l'organització. 

• Canal de comunicació vertical descendent: Es caracteritza per transmetre 

missatges relacionats amb l'execució i valoració del treball des dels nivells alts fins 

als nivells més baixos de l'estructura organitzativa. L'objectiu és mantenir informat 

i orientar la realització de tasques a tot el personal de l'organització. 

• Canal formal de comunicació: Aquell que ha de planejar-se i estructurar-se 

adequadament. 

• Canal informal de comunicació: El que sorgeix espontàniament en l'organització. 

• Canal o Mitjà: Suport físic en què s'expressa o manifesta el missatge. El vehicle o 

mitjà que transporta els missatges Els canals poden ser formals i informals; els 

primers són aquells que han de planejar-se i estructurar-se adequadament, els 

segons sorgeixen espontàniament en l'organització. 

• Comunicació: És el procés de transmissió de recepció d'idees, informació i 

missatges. 

• Comunicació creuada: Inclou el flux horitzontal d'informació entre persones de 

nivells organitzatius iguals o similars i en el flux diagonal entre persones en 

diferents nivells que no tenen relacions de dependència directa. 

• Comunicació interna: En aquest context, aquella en la qual la persona emissora i 

receptora pertanyen a la BUA. 
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• Fidelitat: És la reproducció fidel d'un so. Per a aconseguir el propòsit de la 

comunicació ha d'existir la fidelitat. Soroll i Fidelitat són dos aspectes diferents 

d'una mateixa cosa. L'eliminació del soroll augmenta la fidelitat; la producció de 

soroll la redueix. 

• Indicador: Dada o conjunt de dades que ajuden a mesurar objectivament 

l'evolució d'un procés o d'una activitat. 

• Missatge: Conjunt de codis organitzats per la persona emissora amb una 

intencionalitat. El missatge és el contingut de la comunicació. 

• Pla de Millora: Document que conté de forma ordenada i coherent les metes, 

estratègies, polítiques, directrius i tàctiques en temps i espai, així com els 

instruments, mecanismes i accions que s'utilitzaran per a arribar a les finalitats 

desitjades. Està subjecte a modificacions en funció de l'avaluació periòdica dels 

seus resultats. 

• Pla de comunicació: Estratègies de comunicació que permeten a través dels 

mitjans i suports adequats cobrir les necessitats de comunicació que presenten els 

individus i grups que componen una organització. 

• Persona emissora: Font que elabora i emet el missatge, que proporciona la 

informació. Pot ser una persona o un grup de persones. 

• Persona receptora: L'ens que rep el missatge. És la persona que rep la informació, 

l'individu o grup als quals es dirigeixen els missatges.  

• Retroalimentació positiva: Quan la resposta assolida és l'esperada i lògica. 

• Retroalimentació negativa: Quan s'obté qualsevol tipus de resposta que no és 

conforme amb l'esperat. 

• Retroalimentació o Feedback: Considerant el procés comunicatiu com un 

esquema bidireccional entre un emissor i un receptor, la retroalimentació 

permetrà que l'emissor puga variar, adaptar o reconfigurar el seu missatge segons 

la resposta que vaja obtenint del seu interlocutor. És l'última baula del procés de 

comunicació. 

• Soroll: Són factors que distorsionen la qualitat d'un senyal, d'un acte de 

comunicació. 
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	La comunicació interna es mostra com a eix fonamental en el desenvolupament de les relacions de treball, alhora que afavoreix la millora dels processos i la motivació de les persones que integren l'organització. Es tracta d'involucrar, de fomentar la ...
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