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1. Introducció 
 
 
 
 
En aquesta memòria es presenten els projectes i actuacions de la Biblioteca Universitària 
durant el curs acadèmic 2010-2011. La complexitat i varietat de tasques i serveis que es 
realitzen des de les diverses unitats i biblioteques es posa de manifest en el contingut de la 
memòria. Per això, la introducció pretén ressaltar únicament les actuacions més 
significatives o noves d'aquest període. 
 
Quant a les instal·lacions, cal destacar l’obertura de la nova Sala 24 hores que permet una 
gestió més eficaç de l’edifici de la Biblioteca General i suposa un increment en el nombre 
de llocs d’estudi. D’altra banda també s’ha incrementat el nombre d’ordinadors d’ús públic 
amb la posada en marxa dels ordinadors ultralleugers.  
 
Pel que fa a serveis, cal ressenyar la posada en marxa de la Fragua que posa a disposició 
dels nostres usuaris un servei de suport a la creació de materials docents. Un altre aspecte 
innovador ha sigut la posada en marxa d’un projecte pilot per a la integració de les 
competències informàtiques i informacionals (CI2) en els estudis de grau, seguint les 
directrius de REBIUN. 
 
L’aposta de la Universitat per la promoció del coneixement obert ha tingut excel·lents 
resultats. RUA ocupa el lloc 75 en el Rànquing Web de Repositoris del Món i el lloc 29 dels 
europeus i està experimentat un creixement important en el nombre de descàrregues de la 
documentació dipositada. OCW-UA contínua incrementat el nombre de cursos publicats i 
al maig de 2011 va ser distingit amb el premi Landmark Site pel Consorci Mundial 
OpenCourseWare (OpenCourseWare Consortium) en els I Awards For OpenCourseWare 
Excellence. 
 
Finalment, destacarem la inauguració del portal d’Internet “Devuélveme la voz”, en què 
s’han incorporat els registres sonors disponibles de Radio París. El portal compta amb 
l’afegit de la informació complementària que s’oferix, juntament amb els arxius sonors: 
textos contextualitzats en relació amb l’època, imatges, documents, vídeos, enllaços 
d’interès, bibliografia recomanada i recursos d’informació. 
 
La gestió més eficaç dels recursos d’informació, la realització de guies temàtiques, 
l’increment en les sessions de formació oferides, la realització de tutorials de recursos i 
serveis, i moltes altres activitats que volen satisfer les necessitats de la comunitat 
universitària són fruit de l’esforç i del treball de l’excel·lent equip humà de la Biblioteca 
Universitària. 
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2. Planificació i gestió 
 

 
Durant el curs acadèmic 2010-2011 la Biblioteca ha continuat centrant la seua actuació en 
els objectius marcats pel seu pla estratègic. Les diverses unitats i biblioteques i els grups de 
treball han anat avançant en la consecució dels objectius dels eixos estratègics. 
 
En l’eix estratègic de docència i investigació s’ha continuat desenvolupant processos 
d’avaluació de les col·leccions bibliogràfiques i s’ha treballat per a completar les 
col·leccions de bibliografia recomanada i de docència i investigació. En les diverses 
biblioteques s’ha continuat treballant en l’elaboració i publicació de guies de recursos 
temàtiques, aconseguint enguany arribar, i fins i tot superar, el número de guies plantejades 
com a objectiu.  
 
 

 
 

 
Un altre àmbit desenvolupat dins d’aquest eix ha sigut el manteniment i normalització dels 
registres d’autoritats del catàleg, a fi de dotar-lo de major coherència i fer més efectius els 
resultats de les cerques.  
 
Dins d’aquest eix estratègic s’ha de destacar el creixement en continguts i en visibilitat del 
reposador institucional i de OCW-UA. 
 
L’eix estratègic de tecnologia ha centrat, fonamentalment, les actuacions a fer més 
accessibles els recursos electrònics als usuaris. En aquesta línia s’ha substituït l’accés a 
servidors locals per accés remot i s’han implementat sistemes que permeten l’accés dels 
usuaris als recursos electrònics des de fora de la Universitat. Una altra línia d’actuació 
important ha sigut la millora i actualització de la pàgina web. 
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En l’eix de comunicació i difusió podem destacar la consecució dels següents objectius: 
 

 elaboració d’un procediment de gestió de queixes i suggeriments 
 elaboració d’un projecte unificat de senyalització i localització de materials i serveis 
 realització de tutorials de diferents recursos i serveis 
 

Quant als objectius de l’eix estratègic de component humà s’ha continuat amb 
l’organització de cursos i tallers de reciclatge i formació contínua del personal; s’ha realitzat 
una enquesta de clima laboral i s’ha analitzat l’estructura quant a les escales que la 
componen. 
 
En l’àmbit de l’eix estratègic de recursos i serveis s’ha continuat treballant en la 
integració en catàleg de fons dels fons departamentals, cartogràfics, musicals, etc. També 
s’ha elaborat i aprovat el Pla General de Gestió de la Col·lecció, una eina que permetrà la 
gestió més eficaç de les col·leccions. Una de les principals línies de treball en aquest àmbit 
ha vingut de la mà de l’elaboració d’una proposta d’integració de les CI2, competències 
informàtiques i informacionals en els títols de grau, a més de l’organització com a 
experiència pilot d’un curs sobre aquests continguts. 
 
 

 
 
 
Una altra línia de treball marcada en el Pla Estratègic ha sigut l’elaboració de tutorials que 
permetera l’autoformació dels usuaris i un ús més eficaç dels recursos i serveis que ofereix 
la Biblioteca Universitària. 
 
Finalment en l’eix estratègic de direcció i organització s’ha continuat elaborant els 
manuals de procediment dels processos clau i s’ha dut a terme una nova enquesta de 
satisfacció. 
 
 

 
3 



 Memòria de la BUA. Curs acadèmic 2010-2011 

3. Instal·lacions i equipament 
 

 
La superfície destinada al servei de biblioteques s’ha mantingut igual que en cursos 
anteriors, amb 19.934 m2, dels quals 13.966 corresponen a espais destinats als usuaris. No 
obstant això s’ha experimentat un increment en el nombre de llocs de lectura, per 
l’obertura a l’agost d’una nova sala a la planta baixa de l’edifici de la Biblioteca General, 
destinada a oferir el servei de Sala 24 hores amb 250 llocs d’estudi. 
            
    

 
Llocs de 
lectura 

Llocs 
informàtics 

Llocs 
multimèdia 

Sales de 
treball 

Ciències 148 8   
Dret 320 23   
Econòmiques 300 26  1
Educació 100 9 6 1
Filosofia i Lletres 1641 366 2 17
Geografia 69 4   
Politècnica 306 17  2
Mediateca 6 2 9 2
Sala 24 hores 250    
Totals 3140 455 17 23

 
 
S’han incrementat els llocs de lectura amb instal·lació elèctrica a la Biblioteca de Filosofia i 
Lletres. La Sala 24 hores s’ha dotat de taules electrificades, encara que actualment només el 
15% dels llocs tenen disponible la connexió elèctrica. La disponibilitat de connexions 
elèctriques és un dels aspectes més demanats pels usuaris i que han aconseguit pitjor 
valoració en l’enquesta de satisfacció d’usuaris realitzada al mes de maig. 
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Amb relació a les prestatgeries per als fons bibliogràfics, s’ha produït un augment de 
metres lineals per l’ampliació realitzada a la Biblioteca d’Econòmiques per als fons de 
Treball Social, traslladats a aquesta biblioteca com a conseqüència de la reestructuració de 
centres.  
 
El total de metres lineals disponibles de prestatgeries és de 28.996, dels que 18.953 es 
troben en accés obert. 
 
 

 
Metres lineals de 

prestatgeria 
 Llibre accés Dipòsit 
Ciències 707  
Dret 2600 513 
Econòmiques 2950  
Educació 982 316 
Filosofia i Lletres 8799 252 
Geografia 922 130 
Politècnica 1751 351 
Mediateca 242 252 
Dipòsit  10043 
Totals 18953 11857 

 
 
Quant a l’equipament i aplicacions informàtiques, durant aquest curs, s’ha continuat la 
necessària actualització dels equips informàtics del servei de Biblioteca i l’adequació dels 
programes per a atendre les noves demandes dels usuaris. 
 
És necessari destacar com a novetats pròpies d’aquest passat curs les següents: 

 
 S’ha obert La FragUA, laboratori de creació de productes multimèdia, situat a la 

planta baixa de l’edifici Biblioteca General que ofereix al PDI i PAS la possibilitat 
de realitzar vídeos docents i projectes amb un alt contingut tecnològic.  
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 S’ha posat en accés al públic el projecte “Devuélveme la voz”, portal temàtic 
dedicat a recollir les emissions radiofòniques emeses durant el final del franquisme i 
els primers anys de la transició. 

 
 S’ha instal·lat 60 equips ultralleugers en la segona planta de la Biblioteca de 

Filosofia i Lletres. Aquests equips tenen com a principal característica el fet de no 
generar soroll ni calor, a més de disposar d’un menor manteniment informàtic. Açò 
ha suposat un increment significatiu en el nombre d’ordinadors d’ús públic, que 
han passat de 298 en el curs anterior a 363. 

 
 

 Ordinadors Impressores Escàner 
Ús intern 158 83 12 
Ús públic 363 0 17 
Totals 521 83 29 

 
 

 La pàgina web ha sigut totalment transformada. Desenvolupada amb el gestor de 
continguts de la UA, VUALÀ, s’ha reestructurat per a oferir a l’usuari una major 
facilitat de navegació. 

 
 
 

4. Pressupost 
 

 
L’any 2011 el pressupost del servei de Biblioteques (SIBID) era 3.110.211,24 € i es va 
mantenir la mateixa quantitat de l’any anterior. Aquest pressupost cobreix les despeses 
corrents de totes les biblioteques i unitats i l’adquisició de material bibliogràfic. La partida 
de despeses corrents està assignada al capítol 2 i les compres bibliogràfiques al capítol 6, 
amb el repartiment següent: 
 

275.000,00 

2.835.211,24 

Distribució del presupost

Despeses corrents

Material bibliogràfic
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L’assignació pressupostària per a l’adquisició i subscripció de material bibliogràfic l’any 
2011 era 2.835.581,89 €. El repartiment del pressupost per a la compra de material 
bibliogràfic es va realitzar atenent als següents conceptes. 
 
 

Publicacions periòdiques per a la 
docència 

18.500 

Publicacions periòdiques per a la 
investigació 

1.558.489 

Bases de dades, obres de referència i 
llibres electrònics per a la 
investigació 

595.082 

Referència electrònica per a la 
docència  

23.281 

Monografies 640.229,89 

Totals 2.835.581,89 

 
 
 

5. Personal 
 

 
 
Durant el curs 2010-2011, la plantilla de la Biblioteca ha estat formada per 145 persones, a 
les quals cal sumar 2 tècnics contractats amb càrrec al pressupost d’investigació. A més 
hem comptat amb 10 becaris, pel conveni establit amb l’associació TEBAD, les tasques 
dels quals estan enfocades al coneixement de les eines de treball i al funcionament dels 
serveis bibliotecaris. 
 
 

Personal del SIBID 01/09/2011 
Direcció 4 
Subdireccions 15 
Tècnics 30 
Especialistes tècnics 30 
Gestors cap 3 
Gestors 57 
Auxiliars de serveis bibliogràfics 4 
Auxiliars de servei 2 
Becaris 10 
Totals 155 
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Quant a les accions formatives del personal del SIBID, s’han desenvolupat 
fonamentalment dins del Pla de Formació de la Universitat, amb cursos de formació 
general (idiomes, gestió, etc.) i de formació específica.  
 
Les accions formatives específiques han anat adreçades a enfortir la formació contínua i les 
àrees relacionades amb els objectius de la Biblioteca. Hi ha participat un total de 199 
persones: 
 

 Nous recursos en la BUA: la biblioteca i la web 2.0 
 Creació de continguts interactius html amb Wimba Create   
 Taller pràctic avançat: ús de recursos i eines de consulta per a avaluar la qualitat de 

les publicacions. 
 Moodle: creació de continguts per a l’aprenentatge virtual. Nivell Bàsic  
 Taller: disseny, desenvoupament i avaluació  de la formació semipresencial i a 

distància. 
 Moodle: nivell avançat. 
 La biblioteca i la propietat intel·lectual. 
 Taller de tutorització virtual 

 
 
A més, el personal de la Biblioteca ha participat en diversos cursos, majoritàriament 
d’ensenyament en línia, organitzats per universitats i associacions professionals: 
 

 Cercadors i bancs d’imatges i audiovisuals en la web, organitzada per la SEDIC. 
 Informació econòmica i financera. Fonts d’informació en organismes nacionals i 

internacionals, de la SEDIC. 
 Gestió i organització de recursos electrònics, de la SEDIC. 
 Innovació i investigació científica, SEDIC. 
 Biblioteca. Entorn digital i propietat intel·lectual, SEDIC. 
 Noves eines de treball en biblioteques: programari lliure per al desenrotllament de 

nous productes i serveis documentals, organitzat per l’Associació Andalusa de 
Bibliotecaris. 

 Catalogació de publicacions impreses i recursos electrònics, organitzat per l’Institut 
Agustín Millares de la Universitat Carles III. 

 Col·leccions digitals: polítiques de col·lecció i estàndards per a l’organització dels 
recursos electrònics, organitzat pel Col·legi Oficial de Bibliotecaris-
Documentalistes de Catalunya. 

 Avaluació de l’activitat investigadora universitària, organitzat per la Universitat 
d’Estiu Rafael Altamira. 

 X Workshop REBIUN sobre projectes digitals, a la Universitat de València. 
 XII Jornades de Gestió de la Informació: valor econòmic de la informació, 

organitzades per SEDIC. 
 XII Jornades de Documentació, organitzades per FESABID. 
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6. Col·leccions bibliogràfiques 
 

 

6.1. Adquisició de fons bibliogràfics 
 
S’han adquirit monografies per un import de 637.343,39 €. La inversió en l’adquisició de 
monografies s’ha fet d’una banda amb càrrec al pressupost que el SIBID té assignat per a 
aquest tipus de compres i, d’una altra banda, als pressupostos dels diversos departaments. 
Els percentatges estan repartits de la manera següent: 
 

76%

24%

Presupost compra monografies

SIBID

Dptos

 
 
A través de la Unitat d’Adquisicions, s’ha gestionat la compra de 11.756 obres, amb una 
despesa total de 508.113,68  i amb un preu mitjà per obra de 44,08 €. En la taula següent es 
detalla la distribució de les adquisicions de monografies entre les diferents biblioteques, 
amb indicació del nombre d’obres ingressades i el preu mitjà d'aquestes. 
 
 

Compres de monografies per biblioteques 

Biblioteques 
Pressupost 

SIBID 
Pressupost 

Depts. 
Nombre  
d'obres 

Preu 
mitjà 

Ciències 112.699,5 2.692,02 1.740 66,32
Dret 47.205,9 631,9 1.057 45,25
Econòmiques 69.687,2 644,09 1.939 36,27
Educació 26.283,7 190,53 1.056 25,07
Filosofia i Lletres 81.151,6 17.263,28 3.035 32,5
Geografia 25.327,2 85,49 551 46,12
Politècnica i Infermeria 99.527,9 123,95 2.003 49,75
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La col·lecció de publicacions periòdiques està formada per 1.434 títols en paper i 33.101 
títols en format electrònic, dels quals 8.002 són subscripcions a títols individuals i la resta 
són títols de revistes inclosos en portals i bases de dades. El pressupost per al manteniment 
de la col·lecció de publicacions periòdiques ha sigut de 1.576.989 €. 
 

1.434 

8.002 

25.099 

Revistes en paper

Revistes electròniques Títols
únics

Revistes electròniques Portals i
bases de dades

 
 
En el quadre següent hi ha la distribució de les subscripcions a títols individuals de 
publicacions periòdiques entre les distintes biblioteques, segons la procedència i el format 
d'aquestes. 
 
 

Subscripcions de publicacions periòdiques desglossades per biblioteques 

Biblioteques 
Nombre títols 

paper nacionals
Nombre títols 

paper 
estrangeres 

Nombre de títols 
paper+en-línia

Ciències 8 53 46
Dret 164 204 44
Econòmiques 94 210 153
Educació 63 71 63
Filosofia i Lletres 103 299 103
Geografia 37 44 19

Politècnica 33 33 27
Politècnica 

Infermeria 15 17 13
 
 
La formació d’una col·lecció electrònica eficaç continua sent una prioritat de la Biblioteca. 
A més dels 8.002 títols individuals de publicacions periòdiques, l’any 2011 s’ha realitzat la 
subscripció a 92 bases de dades, 13 portals de llibres electrònics que donen accés a més de 
30.000 títols  i 14 obres de referència. El pressupost assignat ha sigut de 618.363 €. 
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6.2. Donaciones 
 

Durant aquest curs acadèmic, s’ha posat en marxa un nou portal que recull les col·leccions 
personals donades a la Biblioteca, amb l’objectiu de fer més visibles els fons esmentats. En 
aquesta nova pàgina s’ofereix informació sobre la trajectòria personal i professional 
d’aquestes personalitats i sobre la varietat de materials que acompanyen les donacions 
(manuscrits, correspondència, fotografies, agendes, dibuixos, retalls de premsa i altres tipus 
de documentació personal), un material de gran valor per a la investigació. 
 

 
 

Entre les donacions rebudes en aquest curs acadèmic, hi ha les dels professors de la 
Universitat José Carrasco Hortal, Mikel de Epalza,  M. Jesús Rubiera Mata i José Agüir 
Lacal i de persones externes com Enrique Gil Robles i  Yahya el Kharchafi. També s’ha 
incorporat als fons de la Universitat la biblioteca del Col·legi Major Universitari. 
 
S’han fet, també, donacions a l’exterior a la ONG Altamiros  i a l’Institut de Tortosa. 
  
Amb l’objectiu de normalitzar la gestió de les donacions, s’ha aprovat una política sobre 
aquestes i el procediment que han de seguir tant les persones que vulguen fer-ne, com la 
Biblioteca, que les ha de donar a conéixer a través de la pàgina web. 
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6.3. Dipòsit 
 
La col·lecció d’obres ubicades al Dipòsit de la Biblioteca General és de 121.746 còpies. 
Durant aquest curs s’han ingressat 4.697 obres procedents de donacions, intercanvis i 
reconversió de fons, a les quals cal afegir 11.661 volums procedents de trasllats de les 
diverses biblioteques, tal com recull la gràfica següent.  
 

Trasllat de fons per biblioteca 

Publicacions periòdiques  
Monografies Nombre de 

títols 
Nombre de 

volums 
Filosofia i Lletres 1133 56 1171 

Politècnica 49 4 8 

Econòmiques 2820 2998 7478 

Dret 2621 15 410 

Ciències  2 5 

Educació 1532 66 1584 

Punt  BIU  14 202 

Geografia 241 11 248 

Mediateca  20 555 
 
 

6.4. Procés tècnic 
 

El catàleg bibliogràfic compte, en l’actualitat, amb 459.173 títols que representen 758.894 
còpies. Durant aquest curs s’han ingressat al catàleg bibliogràfic 37.662 noves còpies, 
procedents de les noves adquisicions, donacions i reconversió de fons. 
 

Catàleg bibliogràfic. Nous ingressos 

Compra 12.342 
Donació 7.257 Monografies 

Intercanvi 978 

Materials especials 14.489 

Reconversió 2.418 

Subscripció 34 
Donació 141 

Publicacions 
periòdiques 

Intercanvi 3 
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En la següent gràfica es mostra els nous ingressos per cada un dels punts de servei. Com en 
anys anteriors, és la Biblioteca de Filosofia i Lletres la que rep el nombre més gran d’obres 
de nou ingrés. 
 
 
 

Ciències Dret
Econòmiqu

es
Educació

Filosofia i
Lletres

Geografia Politècnica PuntBiu Mediateca

Series1 973 3.447 1.854 1.790 6.216 1.590 2.363 446 2.436

0

1000

2000

3000

4000

5000

6000

7000

Nous ingressos per punt de servei

 
 
 
 
 

7. Serveis 
 

 
7.1. Recursos electrònics 

 
S’ha millorat l’accés als recursos electrònics contractats per mitjà d’identificació electrònica 
a través del servei d’identitat de RedIRIS, que permet l’accés als recursos que estan adscrits 
a aquest servei, com ara Annual Reviews, Ebscohost, IEEE, IOP, Metapress, ProjectMuse, 
ScienceDirect, Scopus, SpringerLink, Web of Knowledge, Wiley, Brill, OvidSP i ProQuest. 
 
Amb relació a les millores en les plataformes d’accés cal destacar la nova plataforma 
SciVerse,  que integra els continguts de ScienceDirect, Scopus, i el contingut web de Scirus, 
facilitant la cerca des d’una única web i amb un senzill formulari. 
 
Quant a les revistes electròniques, el nombre de títols posats a disposició de la comunitat 
universitària és de 33.101, als quals s’ha d’afegir més de 30.000 disponibles en accés obert. 
El nombre de descàrregues d’articles a text complet, referides als recursos contractats, 
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arriba a 323.867. El gràfic que figura a continuació, mostra els 10 recursos amb nombre 
més gran de descàrregues a text complet. 
 

ScienDire
ct

Wiley ACS Springer RSC Ebsco Sage Nature Oxford APS

Series1 120.757 24.887 18.162 15.298 5.476 4.828 4.348 4.267 4.254 2.750

0

20.000

40.000

60.000

80.000

100.000

120.000

140.000

Portals de revistes-e més consultats

 
 
 
 
La col·lecció de bases de dades ofereix l’accés a 80 bases de dades subscrites, 62 d’accés 
gratuït i 12 instal·lades en servidors locals. Les estadístiques d’ús de les bases de dades 
contractades mostren que s’han iniciat 137.830 sessions, s’han realitzat 287.782 cerques i 
s’han obtingut 100.018 articles a text complet. En la gràfica següent hi ha les bases de dades 
més utilitzades. 
 
 
 

Scopus
ISI Web of
Science

MathsSciNet
Westlaw
premium

Scifinder Medline CSIC
ISI Journal

Citation
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Pel que fa a la col·lecció de llibres electrònics, es proporciona l’accés a 13 portals que 
contenen 30.120 títols. Les estadístiques d’ús disponible reflecteixen que s’han obtingut 
26.936 llibres o capítols de llibres. 
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Finalment l’ús de la col·lecció de referència electrònica arriba a 1.675 sessions iniciades, 
3.078 busques i 8.023 documents a text complet. 
 
El servei d’accés als sumaris de les revistes impreses contractades per la Biblioteca s’ofereix 
a través de l’aplicació UASumaris, que conté en aquest moment 1.60.0802 articles de 2.544 
revistes. Per al manteniment d’aquesta base de dades, la Biblioteca continua col·laborant 
amb Dialnet, a través de la càrrega compartida dels sumaris de les publicacions.  
 
En aquesta aplicació s’han realitzat 15.653 consultes i s’han obtingut 126.839 sumaris de 
revistes. A més permet a l’usuari subscriure’s als títols que més li interessen i rebre les 
noves incorporacions en el seu correu electrònic. El nombre de subscripcions fetes durant 
aquest curs ha sigut de 768.   
 
 
 

7.2. Gestió del coneixement obert:      
RUA i OCW-UA 

 
Per a continuar millorant en el desenvolupament de RUA (Repositori Institucional de la 
Universitat d’Alacant), s’han habilitat “passarel·les” per a arxivar materials directament 
des del Campus Virtual, tant docents com d’investigació, a més de materials audiovisuals a 
través de Vértice. 

Cal destacar l’evolució que ha tingut el repositori en aquests quatre anys en el Rànquing 
Web de Repositoris del Món. Al juliol ocupava el lloc 75 dels 1.222 repositoris, ha guanyat 
6 llocs respecte a l’edició de gener de 2011. Respecte als repositoris institucionals, RUA 
ocupa el lloc 62 dels 1.154 repositoris recollits, ha perdut un lloc respecte a l’edició anterior 
del rànquing. Quant al Top 100 a nivell europeu, RUA ocupa el lloc 29, 3 llocs per davant 
de l’anterior edició. Entre els reposadors espanyols, RUA ocupa el quart lloc, per darrere de 
la Universitat Autònoma de Barcelona, CSIC i Universitat Politècnica de Catalunya. 
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L’arxiu de materials continua incrementant-se, amb 15.458 documents actuals. Durant 
aquest curs acadèmic s’han incorporat 3.201 arxius. 

En la següent gràfica hi ha el nombre de documents existents en cadascun dels 
subrepositoris. 
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Quant a les consultes realitzades durant aquest curs acadèmic, s’han rebut 298.497 visites i 
s’han produït 2.717.989 descàrregues de documents. Com s’observa en la gràfica següent el 
nombre de visites contínua descendint. No obstant això el nombre de descàrregues 
contínua experimentant un  important creixement. 
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OCW UA és un programa de publicació d’assignatures i projectes docents del professorat 
de la Universitat amb accés lliure i gratuït i amb la prestació de materials per a modificació, 
distribució, còpia o comunicació lliure. S’estructura per la publicació de cursos i no cal que 
el curs que s'haja de publicar s’estiga impartint simultàniament en el moment de la 
publicació, sinó que poden publicar-se cursos ja extints o projectes docents que no 
s’imparteixen ja per canvis en els plans d’estudi. 
Al maig de 2011 l’OCW-UA va ser distingit amb el premi Landmark Site pel Consorci 
Mundial OpenCourseWare (OpenCourseWare Consortium) en els I Awards For 
OpenCourseWare Excellence. 
 
En l’actualitat s’han publicat 136 cursos i han participat 87 docents. Des de l’any 2007 que 
es va iniciar el projecte hi ha hagut un increment anual del 29% en el nombre de cursos 
publicats. Durant aquest curs acadèmic s’han rebut 2.613.320 consultes 
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7.3. La FragUa 
 

La FragUA es va inaugurar el 15 de febrer de 2010, per la qual cosa les dades que es 
proporcionen són des d’aquella data fins al final de curs 2010-2011. En aquest període 
s’han oferit les següents sessions de formació, adreçades al PDI i al PAS de la Universitat 
d’Alacant: 
 

 Autoarxiu de materials docents en RUA i publicació de cursos en OCW  
 Blocs UA  
 Cercadors i bancs d’imatges i audiovisuals  
 Creació de continguts interactius html amb Wimba Create 
 Entorn Macintosh (març a maig de 2011) 
 Generació de continguts amb eXe Learning  
 Eines d’ensenyament-aprenentatge en Campus Virtual  
 Introducció als drets d’autor  
 La pissarra tàctil  
 Moodle UA  
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 Generació de vídeotutorials en Mac. Screenflow  
 Introducció a Linux. Ubuntu  
 Tractament d’imatges. GIMP  
 Vértice: eina del Campus Virtual per a la gestió de material multimèdia  
 Aprèn a evitar el plagi  

 
S’han oferit 63 edicions de 15 sessions formatives diferents i finalment s’han impartit 60 
edicions. El nombre total de sol·licituds per a assistir a les sessions formatives va ser de 
319: 107 al col·lectiu del PAS i 212 al PDI.  
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Des de La FragUA s’oferix un servei d’assessorament en propietat intel·lectual i, a més, 
s’atenen tot tipus de consultes relacionades amb la resta de serveis que s’ofereixen 
(elaboració de materials didàctics digitals, gravació de vídeos docents, préstec d’equips 
audiovisuals, etc.). S’han atès un total de 127 consultes.  
 
En les següents taules es recull la distribució de les consultes per tema, tipus d’usuaris i 
mitjà de recepció. 
 

Tema 
Nombre 
consultes 

% 

FragUA 43 33,86%
Vértice 35 27,56%
Propietat intel·lectual 18 14,17%
Formació 15 11,81%
Recerca i accés a recursos 6 4,72%
Sala Multimèdia 4 3,15%
Altres 6 4,72%
Total 127 100,00%
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Mitjà de recepció 
Nombre 
consultes 

% 

Presencial 68 53,54%
Telèfon 35 27,56%
Correu electrònic 20 15,75%
Formulari 4 3,15%
Total 127 100,00%

 
 

Tipologia d'usuari 
Nombre 
usuaris 

% 

PDI 100 78,74%
PAS 15 11,81%
Alumnat 5 3,94%
Altres 7 5,51%
Total 127 100%

 
 
A la FragUA hi ha una sala de gravació de píndoles formatives de la Universitat d’Alacant, 
són vídeos de curta durada, amb una captura de pantalla acompanyada d’una explicació oral 
sobre els continguts. Durant el curs 2010-2011 s’han gravat un total de 325 vídeos, amb la 
següent distribució segons tipus d’usuari 
 
  
PAS 18 5,54%
PDI 229 70,46%
Alumnes avalats per PDI 53 16,31%
Becaris 25 7,69%
Total 325 100,00%

 
 
Un altre servei oferit per la FragUA és el préstec d’equips audiovisuals (cambres de fotos i 
vídeo, trípodes, etc.) al PAS i PDI i la reserva de la sala multimèdia i de les cabines de 
producció de materials multimèdia (iMac). 
 
 

7.4. Fonoteca Digital 
 

S’ha continuat amb l’inventari dels discos de vinil donats per l’emissora Radio Alicante 
Cadena SER, amb la incorporació al catàleg de forma abreujada d'11.212 nous registres en 
un total actual de 25.712. 
 
Quant a la incorporació de registres sonors s’ha centrat en els fons procedents de la 
donació de Radio París i en part dels fons de l’emissora Radio Alcoy, fruit d’un conveni de 
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col·laboració entre la Biblioteca Universitària i l'esmentada emissora. Respecte a aquest 
punt, s’ha començat la digitalització i posada a disposició dels usuaris de la col·lecció de 
discos de vinil procedent de l’ORTF. En total, es poden consultar i escoltar a través del 
catàleg bibliogràfic 7.176 registres sonors (5.749 registres procedents de la digitalització dels 
discos de la Cadena SER i de la Facultat d’Educació, 1.427 registres de Radio París i discos 
de l’ORTF). 
 
A l’abril de 2011 es va inaugurar el portal d’Internet “Devuélveme la voz” 
(http://devuelvemelavoz.ua.es/), amb la presència del ministre de la Presidència Ramón 
Jáuregui. En aquest portal s’han incorporat els registres disponibles de Radio París ja 
esmentats. El portal compta amb l’afegit de la informació complementària que s’ofereix 
amb els arxius sonors: textos contextualitzats sobre l’època, imatges, documents, vídeos, 
enllaços d’interès, bibliografia recomanada i recursos d’informació. 
 
Quant al nombre de visites a la Fonoteca, estos apareixen desglossats en dos apartats. Per 
una banda, tenim el nombre d’audicions dels arxius musicals del fons de la Cadena SER, 
amb un total de 1.368 accessos, i, per una altra banda, tenim un total de 12.656 entrades al 
domini d’Internet “Devuélveme la voz” entre abril i juny de 2011. 
 
Per a finalitzar s’ha completat l’inventari de l’arxiu de Julián Antonio Ramírez, cedit a la 
biblioteca per la seua família, cosa que complementa la donació de les cintes de Radio París. 
 
 

 
 

7.5. Préstec i consulta en sala 
 
Per mitjà de les dades de circulació, s’analitza l’ús que es fa de la col·lecció impresa de la 
Biblioteca Universitària, bé a través de la consulta en la pròpia biblioteca com a través del 
servei de préstec domiciliari. 
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El número de préstecs és 215.082, la qual cosa suposa un lleuger descens respecte al curs 
anterior (226.525 préstecs); se'n manté la distribució segons la tipologia dels usuaris. En les 
següents gràfiques hi ha la distribució dels préstecs segons la tipologia dels usuaris i els 
punts de servei. 
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La consulta del material bibliogràfic a les sales d’estudi ha experimentat un lleuger descens, 
s’han comptabilitzat 105.992 consultes de llibres i materials audiovisuals, 28.603 números 
de revistes, 3.600 mapes i 630 carpetes de fotografia àrea.  
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7.6. Horaris i obertures extraordinàries 
 

L’horari habitual d’obertura de totes les biblioteques és de dilluns a divendres, de 08.30 h a 
21.00 h. Durant aquest horari les biblioteques estan obertes a tots els usuaris, sense cap 
restricció quant a  accés. 
 
També s’ofereix un servei de sala 24 hores que roman oberta les 24 hores els 365 dies a 
l’any, amb les úniques excepcions del 24-25 de desembre i el 31 de desembre-1 de gener. 
L’accés a aquest servei esta limitat a usuaris de la UA i persones acreditades i s’oferix en 
una de les sales d’estudi de l’edifici de la Biblioteca General. 
 
Quant a l’obertura extraordinària en períodes d’exàmens, romanen obertes amb servei de 
consulta de llibres les tres sales de l’edifici de la Biblioteca General fins a les 03.00 h. Entra 
a continuació en servei la sala 24 hores durant els períodes següents: 

 
 Des del 15 d’octubre fins al 6 de desembre de 2010 
 Des del 7 de gener fins a l’11 de febrer de 2011 
 Des del 13 de maig fins al 25 de juliol de 2011 
 Des del 19 d’agost fins al 10 de setembre de 2011 

 
 
En la següent gràfica hi ha l’ocupació mitjana de les sales durant els períodes d’obertura 
extraordinària per exàmens i l’ocupació mitjana de la sala 24 hores en la resta de períodes. 
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7.7. Prèstec interbibliotecari 
 

El servei de préstec interbibliotecari és utilitzat fonamentalment pel PDI i és un dels serveis 
millor valorats. Durant aquest curs acadèmic s’han tramitat un total de 7.149 sol·licituds. 
Els nostres usuaris han sol·licitat 4.296 documents que no existeixen en els fons de la UA i 
ens han arribat 2.853 sol·licituds d’altres biblioteques universitàries. 
 
En el següent quadre hi ha la distribució de les peticions per tipus de material i per 
procedència i destinació de les peticions. 
 

Títols sol·licitats Títols servits 
 

Articles Llibres Articles Llibres 
Biblioteques 
espanyoles 2.723 1.101 2.113 686 
Biblioteques 
estrangeres 292 180 34 20 
Total 3.015 1.281 2.147 706 

 
 
Les gestions de préstec interbibliotecari es duen a terme de forma centralitzada a través de 
la Unitat d’Accés al Document, encara que per a servir la informació sol·licitada per altres 
biblioteques estan implicades en la gestió totes les biblioteques i el dipòsit. En la següent 
gràfica hi ha el nombre de documents servits per cada biblioteca.  
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7.8. Formació d’usuaris 
 
La formació d’usuaris en l’ús dels serveis i recursos que ofereix la Biblioteca és un dels 
objectius prioritaris d'aquesta, ja que en depèn un major i més eficaç ús. La formació s’ha 
desenvolupat de diferents formes. A més de les sessions oferides des de la pàgina web, 
s’han organitzat sessions formatives en col·laboració amb l’ICE, amb el servei de Selecció i 
Formació, amb la Universitat Permanent i dins de diverses assignatures. 
 
Dins de l’oferta formativa habitual de la Biblioteca, durant aquest curs acadèmic s’han 
impartit 917 sessions amb un total de 8.088 participants. En les següents gràfiques 
s’analitza la tipologia dels usuaris i la distribució de les sessions per tipologia d’activitat. 
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Durant aquest curs acadèmic s’ha posat en marxa, en col·laboració amb el Servei 
d’Informàtica, una experiència pilot per a la integració de les competències informàtiques i 
informacionals (CI2) en els estudis de grau. Després de l’elaboració d’un document, 
pendent d’aprovació, que desenvolupa un itinerari per a l’adquisició d’aquestes 
competències al llarg dels 4 cursos del grau, es va oferir un curs en línia del nivell bàsic. Se 
n’han fet dues edicions, en què van participar 324 alumnes. 
 
Per a impartir aquest curs, que segueix les recomanacions de REBIUN, els bibliotecaris han 
rebut formació específica en competències docents, a més de formació en l’ús de la 
plataforma virtual Moodle i eines d’edició web. 
 

 

             
 
 

 
Amb l’objectiu de potenciar l’autoformació dels usuaris s’han elaborat 18 tutorials sobre 
diversos recursos i serveis oferits per la Biblioteca. En l’epígraf “Com cercar” s’ofereix 
accés a tutorials sobre la cerca en el catàleg, el factor d’impacte, documentació jurídica, etc. 
En l’epígraf  “Com usar” hi ha tutorials sobre l’autoarxiu en RUA, la reserva de sales de 
treball en grup, etc. 
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7.9. Informació bibliogràfica i referència 
 
Durant el curs acadèmic 2010-2011 s’han atès un total de 53.380 peticions d’informació 
relatives a recursos i serveis de la Biblioteca i cerques d’informació. Com en anys anteriors, 
el principal grup d’usuaris que fan ús d’aquest servei són els alumnes i el mitjà més utilitzat 
per a fer les peticions continua sent el presencial. En les gràfiques següents es mostra la 
distribució de les peticions d’informació, atenent a la tipologia dels usuaris, al tipus de 
petició i al mitjà utilitzat. 
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7.10. Difusió i comunicació 

 
La Biblioteca Universitària ha participat en diverses activitats encaminades a difondre entre 
els usuaris els serveis i els recursos que tenen a la seua disposició, a més de donar a 
conèixer els seus fons a través d’exposicions organitzades per la pròpia biblioteca, en 
col·laboració amb diversos departaments o centres, en dies commemoratius, com: 
 

 VI Fira de Benvinguda 2010, del 20 al 23 de setembre als baixos de la Biblioteca 
General. 

 
 Exposició Ivo Andric, del 25 d’octubre al 26 de novembre, organitzada per la 

Biblioteca de Filosofia i Lletres en col·laboració amb el Departament de Filologies 
Integrades-Àrea de Filologia Eslava, va presentar una exposició de murals i una 
mostra bibliogràfica sobre aquest autor i el conflicte dels Balcans. 

 
 Exposició “Els instituts obrers de la II República, del 10 al 24 de novembre; 

organitzada en col·laboració amb la Plataforma de Ciutadans per la República i 
enquadrada en les VII Jornades Republicanes en la Universitat d’Alacant 

 
 Mostra de llibres sobre violència de gènere, del 25 de novembre al 15 de desembre, 

organitzada per la Biblioteca d’Econòmiques en el Dia Mundial contra la violència 
de gènere. 
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 Mostres bibliogràfiques en commemoració del Dia Internacional de la Dona, 8 de 
març: 

 Florence Nightingale (1820-1910), destacada dona que va lluitar per la 
professió d’infermera considerada per molts autors com la pionera de la 
infermeria moderna, organitzada per la Biblioteca Politècnica i 
Infermeria 

 Urbanisme i gènere: una visió necessària, organitzada per la Biblioteca 
de Geografia 

 Exposició i guies de lectura VII Mostra de cine en la Biblioteca, organitzada pel 
PuntBIU (Punt Bibliotecari d’Informació a l’Usuari), del 21 de març al 20 d’abril. 

 Exposició fotogràfica “La pasqua russa: les catedrals de Rússia”, organitzada per La 
Biblioteca Universitària de Filosofia i Lletres, en col·laboració amb l’Àrea de 
Filologia Eslava del Departament de Filologies Integrades de la Universitat 
d’Alacant i el Centre Rus Cultural, del 9 de maig al 31 de juny. 

 
Durant aquest curs la Biblioteca continua mantenint la seua presència en les xarxes socials, 
a través del bloc “El libro distraído” i la pàgina de Facebook. 

 
 En el bloc s’han publicat 117 entrades o notícies. No podem aportar dades d’ús 

per una errada tècnica. 
 
 La pàgina de Facebook té un total de 1.953 usuaris, dels quals 941 s’han agregat 

durant aquest curs acadèmic. S’han registrat 1.123.142 visualitzacions de les 
publicacions, 13.507 visites al mur i 2.360 comentaris de les publicacions. 
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8. Cooperació 
 

 
Per a la contractació de recursos electrònics està sent essencial la cooperació amb el grup 
de biblioteques universitàries del País Valencià, Múrcia i Canàries, que ens hem constituït 
com a club de compres, a fi de poder negociar millors condicions econòmiques i d’accés als 
recursos contractats. Amb la mateixa finalitat la Biblioteca té signat un conveni amb el 
CBUC. 
 
Enguany s’ha firmat un conveni amb les biblioteques universitàries de La Laguna,  Santiago 
de Compostel·la i Saragossa, per a crear un grup de millora en formació en CI2, 
competències informàtiques i  informacionals i per a l’estudi i implantació d’un model de 
curs en competències per a estudiants. 
 
La Biblioteca continua participant en el grup de treball encarregat de desenvolupar els 
objectius de la Línia 1 del Pla Estratègic de REBIUN, relativa a docència. En la mateixa 
línia, forma part de la subcomissió encarregada del desenvolupament de les CI2. 
 
També forma part del Grup d’Usuaris de Symphony, l’objectiu del qual és analitzar i 
introduir les millores necessàries en el sistema integrat de gestió bibliotecària. A aquest grup 
pertanyen totes les biblioteques que utilitzen aquesta aplicació.  
 
D’altra banda, la Biblioteca de la Universitat d’Alacant manté convenis de col·laboració 
amb institucions i entitats alacantines i amb universitats estrangeres, d'acord amb convenis 
marc signats per la Universitat d’Alacant. 
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