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Centre de Recursos per a l’Aprenentatge i la investigació (CRAI)

El Centre de Recursos per a l’Aprenentatge i la Investigació (CRAI) és un entorn comú amb 
tots els serveis universitaris de suport a l’aprenentatge, la docència i la recerca relacionats 
amb la informació i les tecnologies de la informació (TIC) per a l’aprenentatge i el conei-
xement (TAC). 

Als darrers anys s’ha consolidat el model CRAI a tots els campus, adaptant-lo en cada cas 
a les dimensions i especificitats, amb l’objectiu d’oferir uns serveis propers i adequats a 
les necessitats dels usuaris de cada campus. L’orientació a l’usuari, els espais remodelats, 
la concentració de recursos i la convergència de serveis han convertit el CRAI en l’espai 
central del campus i en el referent imprescindible per a l’aprenentatge, la docència i la re-
cerca. Així ho han corroborat la majoria d’informes emesos en els processos de verificació 
dels ensenyaments oficials de la URV. La gestió sostenible i de qualitat l’han posicionat en 
els primers llocs en el rànquing SECABA de les biblioteques universitàries espanyoles en 
reconeixement a la seva eficiència. 

El CRAI facilita la interacció i la integració de les persones, la tecnologia i els serveis per 
donar suport de qualitat a la docència, l’aprenentatge i la recerca. Al llarg del curs aca-
dèmic organitza nombroses activitats. A continuació es recullen les dades i activitats més 
destacades portades a terme per tot el personal del CRAI, amb la voluntat ferma de satisfer 
les necessitats dels usuaris i col·laborar en l’èxit i el reconeixement professional de la co-
munitat universitària i en el posicionament i la visibilitat de la universitat.
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Espais i equipaments

El CRAI posa a disposició dels usuaris espais i equipaments diversificats, vetllant sempre 
pel seu manteniment i garantint-ne el confort. El CRAI té una superfície de 12.361 m2 entre 
els diferents CRAI de campus, i posa a l’abast de la comunitat universitària 3.251 punts 
de treball que permeten dur a terme activitats tant de forma individual i en silenci com en 
grup, tant amb documents com amb equipaments de diferent tipologia. A més, el CRAI dis-
posa de xarxa WI-FI i punts de connexió a la xarxa per facilitar l’ús de dispositius personals.

El CRAI participa en el programa RAM i el programa de renovació d’equipament docent. 
Al llarg del curs 2018-19 s’han portat a terme les actuacions següents: instal·lació d’un 
compactus al CRAI campus Catalunya per poder incrementar l’espai de a fons de reserva, 
remodelació de l’espai destinat a EAL a CRAI campus Sescelades, millora de l’enllumenat 
de les prestatgeries de CRAI campus Bellissens, adquisició de pissarres d’acer vitrificat per 
als espais de treball en grup de CRAI campus Catalunya, renovació de cadires al CRAI 
campus Sescelades i adquisició d’un escàner adequat per als usuaris de l’ensenyament 
d’Arquitectura a CRAI campus Bellissens.

Al llarg del curs 2018-19 s’han renovat equipaments: càmeres de fotos i de vídeo, ordina-
dors de les aules d’informàtica, i s’han incorporat diversos perifèrics per facilitar l’ús dels 
dispositius dels usuaris.
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Usuaris

El CRAI de la URV dona servei a 16.538 usuaris potencials (estudiants, PDI i PAS). El nom-
bre d’accessos presencials al CRAI al llarg del 2018 ha estat de 1.020.109, que representa 
una mitjana de 4.213 visites al dia. El CRAI ha estat obert 231 dies l’any, que representen 
2.598 hores.

En el curs 2018-19 l’horari d’obertura del CRAI s’ha ampliat en període d’avaluació. S’han 
analitzat els períodes de més càrrega de treball per adequar els horaris del CRAI a les ne-
cessitats dels usuaris i s’ha decidit donar servei en un horari més ampli a Tarragona i a Reus 
als CRAI de campus del centre de la ciutat, així doncs l’horari d’obertura dels CRAI campus 
Catalunya i Medicina i Ciències de la Salut s’ha ampliat fins a les 12 de la nit de dilluns 
a dissabte i s’ha obert els diumenges de 9 a 15 hores. Aquesta ampliació horària ha estat 
molt ben acollida pels usuaris. 

El CRAI també presta serveis a altres col·lectius d’usuaris: Alumni, Iubilo, alumnes de se-
cundària, investigadors de centres de recerca que col·laboren amb la URV i institucions 
que tenen conveni. En el curs 2018-19 s’han revisat i ampliat els serveis que s’ofereixen a 
Alumni i s’han definit els serveis dels quals gaudirà el col·lectiu Iubilo.

Per tal d’oferir serveis a tots els usuaris, el CRAI està treballant en 2 actuacions: la norma-
lització i internacionalització del material de difusió del CRAI i la incorporació de facilitats 
perquè el CRAI esdevingui inclusiu i accessible sense barreres per a usuaris amb algun 
tipus de discapacitat.
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Serveis

Els serveis del CRAI són importants per a la millora de la docència, l’aprenentatge i la recer-
ca a la Universitat, per això es potencien i es milloren tant presencialment com virtualment 
per poder fer front als nous reptes que l’educació superior i la recerca tenen plantejats per 
als propers anys.

Préstec 

El préstec de documents, espais i equipaments és un dels principals serveis del CRAI, molt 
utilitzat pels usuaris. Al llarg del 2018, el CRAI ha fet un total de 139.199 préstecs de 
documents, una xifra lleugerament inferior a la registrada l’any anterior, tot i prestar 603 
documents al dia. Cal destacar l’ús de les instal·lacions i els equipaments que el CRAI posa 
a disposició dels seus usuaris, s’han llogat 11.754 espais de treball en grup i s’han pres-
tat 33.154 ordinadors portàtils per treballar dins del CRAI. També és elevat el nombre de 
préstecs d’equipaments —auriculars, calculadores, càmeres de vídeo i de fotos, etc.—, que 
sumen 21.681. A mesura que es generen noves necessitats, el CRAI incorpora el préstec de 
nous equipaments.

Respecte a les dades de préstec interbibliotecari1, aquest any 2018 han augment tant les 
peticions obtingudes (1.956) com les subministrades (2.101). Durant el curs acadèmic 
2018-19, s’ha implementat l’acord de REBIUN d’intercanvi compensat d’articles científics, 
el qual permet l’obtenció recíproca d’articles de forma gratuïta. 

1  PISOD en xifres 2018.
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Gràfic 1. Evolució del préstec interbibliotecari a la URV

Pel que fa al préstec consorciat (PUC), que permet als usuaris de les universitats catala-
nes sol·licitar i obtenir en préstec documents d’una altra universitat del CSUC, la URV ha 
subministrat 4.735 documents i n’ha sol·licitat 3.217, d’un total de 29.230 préstecs de 
documents que han tingut lloc a través d’aquest acord entre totes les biblioteques de les 
universitats catalanes. 

Atenció a l’usuari

El Punt d’Atenció a l’Usuari (PAU) ofereix informació sobre els serveis, organització, activi-
tats i funcionament general del CRAI i/o de la Universitat. Durant el 2018, el PAU va aten-
dre 2.424 consultes2 presencials durant les 4 setmanes en què es fa el recompte de consul-
tes. D’aquesta dada, se’n dedueix que la mitjana és de 121 consultes diàries. La majoria 
de les preguntes feien referència a l’obtenció del carnet de la URV i als serveis del CRAI. 

El CRAI disposa, a més, d’un servei d’informació virtual per atendre les consultes dels usu-
aris, el Pregunt@. A través d’aquesta plataforma, es van atendre un total de 353 consultes3 

durant el 2018, la gran majoria referents a l’accés als recursos documentals. 

Pregunt@
1r trimestre 2n trimestre 3r trimestre 4t trimestre Total 

103 consultes 90 consultes 52 consultes 108 consultes 353 consultes

Temps de resposta

0-72 h Més de 72 h

332 consultes 21 consultes

2  Consultes PAU en xifres 2018.
3  Pregunt@ en xifres 2018.
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Serveis que s’ofereixen als estudiants de secundària

El CRAI obre les seves portes als estudiants de secundària que fan el treball de recerca o 
de síntesi, els quals, prèviament autoritzats, poden accedir al fons del CRAI i consultar-lo. 
Durant el curs acadèmic 2018-194 van sol·licitar l’accés a les instal·lacions del CRAI 675 
estudiants de 23 instituts de la demarcació. 

Per tal que els alumnes de secundària adquireixin competències per a la cerca i l’obtenció 
d’informació per elaborar el Treball de recerca, el CRAI, durant el curs 2018-19, ha confec-
cionat un tutorial disponible en línia que poden consultar a través de la seva pàgina web.

Acord de col·laboració amb la Diputació

El dia 19 de desembre de 2016 es va signar el Conveni entre la Diputació de Tarragona i 
la Universitat Rovira i Virgili per facilitar l’accés dels estudiants de batxillerat i de cicles 
formatius de grau superior de formació professional de diversos municipis al Centre de 
Recursos per a l’Aprenentatge i la Investigació (CRAI) de la URV. Concretament, l’acord 
de col·laboració es limita als CRAI campus Terres de l’Ebre, campus Vila-seca i seu Baix 
Penedès.

Durant aquest curs 2018-19, un nombre de 315 estudiants dels IES d’aquests municipis 
han emprat els serveis del CRAI, el que ha suposat un augment respecte al curs anterior. En 
total s’han registrat 3.096 accessos al CRAI. En el marc d’aquest acord, s’han fet un total 
de 330 préstecs.

4  Accés al CRAI dels estudiants de secundària i cicles formatius de grau superior (18 de 
juny de 2018 al 31 de maig de 2019). Només dades dels CRAI campus Catalunya, campus 
Bellissens, campus Sescelades i Medicina i Ciències de la Salut.
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Aquest 2018-19, tercer curs després de la signatura de l’acord de col·laboració, s’ha fet 
una ampliació dels serveis i s’ofereixen cursos d’anglès a Vila-seca, que són impartits pel 
Servei Lingüístic al CRAI campus Vila-seca i estan orientats per obtenir una titulació del 
Marc europeu comú de referència (MECR). S’han organitzat dos cursos: A2 i B1, en els que 
han participat 40 estudiants.

Formació d’usuaris

El CRAI de la URV ofereix a la comunitat universitària sessions de formació amb l’objectiu de 
donar a conèixer als usuaris els recursos, les eines i els serveis de què disposen. Han tingut 
lloc 582 activitats formatives durant l’any 20185. S’ha de destacar l’alta participació del CRAI 
en les activitats de col·laboració en l’adquisició de les competències transversals CT2 dels 
estudiants de la URV. En total s’han impartit 97 sessions i hi han assistit 2.443 estudiants.

5  Dada extreta de l’informe de Formació en xifres 2018.
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Des del CRAI continuem potenciant l’adquisició d’una tercera llengua, en aquest cas l’an-
glès, oferint grups de conversa de diferents nivells. Concretament, s’han realitzat 292 ses-
sions a les quals han assistit 699 participants.

Cursos PROFID

El CRAI continua la seva col·laboració amb l’Institut de Ciències de l’Educació (ICE) en 
el marc dels cursos PROFID. Se n’han ofert 43 durant el 2018, als quals han assistit 594 
persones. S’han portat a terme 10 cursos de conversa d’anglès de 20 hores cadascun per al 
PDI de la URV, distribuïts en 5 per a cada quadrimestre. 

Les activitats formatives organitzades pel CRAI tenen una valoració molt positiva dels parti-
cipants. En concret, la valoració general de les activitats destinades als estudiants per asso-
lir la competència CT2 és de 8,9. Respecte a la formació PROFID, el PDI valora globalment 
els cursos PROFID amb una puntuació de 8,2. 

Com a complement a la formació presencial, el CRAI ofereix als seus usuaris tot un seguit 
de guies, vídeos i tutorials en línia per donar a conèixer l’ús dels diferents recursos de què 
disposa. En total, el CRAI posa a disposició dels usuaris 2556 materials formatius a través de 
la seva web. El nombre de descàrregues de guies ha estat de 19.8567. Els vídeos han rebut 
un total de 5.555 visualitzacions durant el 20188.

Nombre Visualitzacions

Guies 107 19.856

Vídeos 4 5.555

Tríptics 12 2.183

6  Dades REBIUN 2018
7  Recompte anual de descàrregues de guies del CRAI 2018.
8  Recompte anual de les visualitzacions dels vídeos del CRAI 2018.
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Virtlabs

El CRAI facilita l’accés des dels ordinadors de les aules d’informàtica, els portàtils i els dis-
positius dels usuaris a Virtlabs, servei de virtualització d’aplicacions que permet executar 
el programari específic implementat pel Servei de Recursos Informàtics i Tecnologies de la 
Informació. El CRAI n’ha col·laborat en la difusió.

Participació en el programa INSERLAB

En el curs 2018-19 s’ha iniciat el programa formatiu INSERLAB per a la inserció sociola-
boral de joves amb discapacitat intel·lectual. El CRAI ha participat activament en aquest 
projecte. S’ha posat a disposició d’aquests estudiants unes tauletes amb programari adaptat 
i s’han fet diverses visites per donar a conèixer els recursos i serveis del CRAI. A més, els 
estudiants d’aquest curs van triar com a objecte d’estudi el CRAI per a la realització del 
treball de fi de curs, i en van analitzant els punts forts i febles pel que fa a l’accessibilitat 
per a persones amb discapacitat. 
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CRAI virtual 

La web del CRAI informa dels serveis virtuals i hi dona accés. El CRAI registra 730.772 
accessos a la web —2.002 accessos diaris. En moltes ocasions es tracta de la única via de 
contacte de l’usuari amb el CRAI, per això és molt important que l’accés sigui fàcil des de 
tot tipus de dispositius i la informació es presenti de manera clara i es mantingui actualitza-
da. Durant aquest curs acadèmic, s’ha treballat en l’adaptació de la web del CRAI a la nova 
estructura web de la Universitat per aconseguir una web responsive i facilitar així l’accés a 
través de dispositius mòbils. 

A més, des del CRAI es treballa en la virtualització d’algun dels seus serveis per fer-los ac-
cessibles 24 x 7 i potenciar l’autoservei. A través de la web del CRAI s’accedeix als serveis 
virtuals: EAL virtual, Factoria virtual, accés a la Biblioteca Digital, etc.

Investigació

Directrius per a la signatura i filiació institucional
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Difusió i promoció

Jornades de Portes Obertes

Com cada any, el CRAI ha participat en les Jornades de Portes Obertes que organitza la URV 
per donar a conèixer als futurs estudiants les instal·lacions i els serveis de la Universitat. 

Aquest curs 2018-19, el CRAI va fer un total de 104 sessions entre tots els CRAI de campus 
i hi van assistir 2.174 persones.
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Jornades d’acollida d’estudiants de nous ingrés

El CRAI participa en les Jornades d’Acollida d’Estudiants de Nou Ingrés. En aquestes Jorna-
des se’ls mostren les instal·lacions i es presenten tots els recursos i serveis que el CRAI els 
ofereix. Durant el curs 2018-19, hi van participar 1.777 estudiants. 

Jornades d’acollida Nre. sessió Assistents

CRAI campus Bellissens 3 266

CRAI campus Catalunya 22 611

CRAI campus Sescelades 8 507

CRAI campus Terres de l’Ebre 8 219

CRAI Medicina i Ciències de la Salut 3 99

CRAI seu Baix Penedès 1 75

TOTAL 45 1777

Visites guiades al CRAI

Al llarg del 2018, s’han organitzat diferents visites guiades als CRAI de campus per a dife-
rents grups de persones que ho han sol·licitat: estudiants de secundària, professors visitants 
d’altres universitats, personal d’institucions internacionals i del territori, professionals del 
sector, etc. En total, s’han rebut 106 visites guiades a les instal·lacions del CRAI i hi han 
assistit 2.003 persones. 
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Exposicions i activitats 

En el transcurs del 2018, el CRAI ha organitzat diverses activitats a les seves instal·lacions. 
En concret, el CRAI ha preparat 40 exposicions, de les quals destaquen les del CRAI campus 
Catalunya, que n’ha acollit 21.

D’altra banda, els CRAI de campus han organitzat diverses activitats i centres d’interès, en 
total 35. Aquestes activitats inclouen, entre d’altres, presentacions de llibres i exposicions, 
centres d’interès d’una temàtica concreta i activitats organitzades per a Sant Jordi o en 
motiu de diferents commemoracions. 

Notícies

Al llarg del 2018 s’han publicat a la web del CRAI 109 notícies que fan referència a nove-
tats i informació de serveis, accés a nous recursos, activitats, exposicions, etc.

Per celebrar Sant Jordi, hem programat les activitats següents:
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Xarxes socials

Les xarxes socials són espais de difusió virtual. El CRAI disposa de 3 xarxes socials: Twitter, Fa-
cebook i Youtube. La xarxa social que registra més activitat és el Twitter. En finalitzar el 2018, 
el twitter @craiURV aconseguia 1.079 seguidors, havia piulat 611 vegades i retuïtat 512 tuits. 

En aquest curs 2018-19, el CRAI ha implementat una nova xarxa social Youtube. D’aquesta 
manera, s’aconsegueix reunir en un únic lloc tots els vídeos tutorials i els vídeos promoci-
onals del CRAI dispersos pels diferents canals de la URV. A més, aquesta nova xarxa per-
metrà la creació de píndoles formatives a les quals es podrà accedir des d’un mateix lloc. 
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Recursos d’informació

Recursos d’informació del CRAI

Un dels aspectes que determina la qualitat dels serveis és la capacitat de proporcionar, de 
manera immediata, els materials adients que donin suport a l’aprenentatge, la docència i 
la recerca. Això s’aconsegueix amb l’oferta de col·leccions bibliogràfiques de materials en 
qualsevol tipus de suport i d’accés que integren el catàleg del CRAI. Cada vegada hi ha més 
oferta i demanda de recursos en línia, i es prioritza l’adquisició d’aquest tipus de recursos 
i es facilita l’accés a la informació des dels CRAI dispersos pel territori i des de qualsevol 
lloc on es trobi l’usuari, sense restriccions horàries. Es pot accedir als recursos electrònics 
de la URV a través del servei d’accés a la biblioteca digital SABIDI.

Així mateix, es vetlla per l’actualització i l’adequació del fons als ensenyaments de grau, 
màster i doctorat que s’imparteixen a la URV que passen a formar part del catàleg. La col-
lecció en línia ja està consolidada pel que fa a les revistes, àmbit en el qual s’ha decidit 
impulsar una política clara de substitució de les subscripcions en paper per la corresponent 
versió en línia, sempre que això sigui possible. En el cas de les monografies, s’ha continuat 
ampliant la col·lecció, intentant cobrir diverses àrees temàtiques, adquirint principalment 
llibres de text electrònics, bibliografia bàsica i obres de referència. Amb la finalitat d’op-
timitzar al màxim el rendiment del pressupost, s’ha continuat fent una revisió de l’ús dels 
recursos electrònics disponibles, cancel·lant aquells que tenen un ús molt baix i s’han re-
invertit els diners en la subscripció de nous recursos demanats pels usuaris.

Coincidint amb el Sant Jordi del 2018, el CRAI va posar en marxa una nova eina de des-
coberta, la qual permet fer una cerca simultània en tots els recursos d’informació de la 
URV. Des de la seva implementació, un total de 420.426 pàgines s’han visualitzat a través 
d’aquesta eina. En l’actualitat s’està treballant en un conjunt d’accions amb l’objectiu de 
millorar la seva interfície de consulta perquè aquesta esdevingui, en la mesura del possible, 
més amigable, senzilla i intuïtiva. 
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Incorporació del Fons Vilaró a la Memòria Digital de Catalunya

Per tal de donar visibilitat al Fons documental propi de la URV, amb la finalitat de posar-lo 
a disposició dels usuaris, el CRAI ha introduït la primera col·lecció a la Memòria Digital 
de Catalunya.

El passat curs acadèmic es va planificar una prova pilot que ens ha permès conèixer el pro-
cés per a futures actuacions, la digitalització d’una col·lecció que ha esdevingut la primera 
de fons de la URV a la Memòria Digital de Catalunya, repositori coordinat pel Consorci de 
Serveis Universitaris de Catalunya que recull el patrimoni documental d’institucions cien-
tífiques i culturals catalanes i en permet la consulta en obert.

La col·lecció introduïda a la MDC és la del Fons Vilaró. Es tracta d’una col·lecció formada 
per les cartes que fonamenten el llibre Sobreviure a les pressions de Franco: testimoni epis-
tolar de 1939 a 1943, que el Servei de Publicacions de la URV va editar el 2016. 

Daniel Vilaró Rius (Reus, 1910-1975), banquer a la ciutat de Reus, l’any 1939 fou denunci-
at per participar en accions sindicalistes i, en conseqüència, condemnat a reclusió perpè-
tua per la justícia franquista. Aquesta col·lecció consta de prop de 300 cartes i nombrosos 
documents que generà durant la seva reclusió a la Presó Model de Barcelona, al Sanatori 
Penitenciari de Porta-Coeli a València i al Sanatori Penitenciari de Cuéllar a Segovia, entre 
1939 i 1943, i fins a la seva alliberació definitiva l’any 1960. Cartes, postals, notes, dibui-
xos, documentació judicial, fotografies, retalls de diari..., un recull que transmet les emo-
cions i les experiències que visqué en condició de pres, que es basen en l’enyorança de la 
família, l’esperança de ser lliure, la companyonia dins la presó, l’aïllament de l’exterior o 
els efectes de la tuberculosi. Aquest singular testimoniatge fou un record íntim de família 
fins que el 2016 veié la llum amb la publicació d’un llibre basat en la seva història: Sobre-
viure a les presons de Franco, escrit per Rosa Vilaró Piñol, la seva filla.
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Consultes de suport a la recerca

Durant 2018, el CRAI ha atès un total de 148 consultes relacionades amb temes de re-
cerca. Més del 85% d’aquestes consultes han estat dubtes sobre aspectes relacionats amb 
mètriques, gestors bibliogràfics, cerca d’informació especialitzada, publicació científica i 
consultes a bases de dades.

Consultes de suport a la recerca

Mètriques (factor d’impacte...)

Dades de recerca (Pla de Gestió de Dades...)

Nota: On posa ,... ha de posar ...

Gestor de referències Mendeley

Des de finals de 2013 les biblioteques de les institucions membres del CSUC comparteixen 
el Gestor de Referències Mendeley, que té funcionalitats de gestor bibliogràfic i de xarxa 
social acadèmica. Actualment, 2.617 usuaris de la URV utilitzen aquest gestor de referèn-
cies. El CRAI imparteix cursos de formació de l’eina i dona suport en la resolució de tots 
els dubtes i incidències que sorgeixen.
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gestors bibliogràfics, cerca d’informació especialitzada, publicació científica i consultes a bases 
de dades. 

 

Consultes de suport a la recerca 

Mètriques (factor d’impacte...) 

Dades de recerca (Pla de Gestió de Dades...) 

Nota: On posa ,... ha de posar ... 

Gestor de referències Mendeley 
 

Des de finals de 2013 les biblioteques de les institucions membres del CSUC comparteixen el 
Gestor de Referències Mendeley, que té funcionalitats de gestor bibliogràfic i de xarxa social 
acadèmica. Actualment, 2.617 usuaris de la URV utilitzen aquest gestor de referències. El CRAI 
imparteix cursos de formació de l’eina i dona suport en la resolució de tots els dubtes i 
incidències que sorgeixen. 

 

Repositori Institucional 
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Identificadors digitals (ORCID, Publons,…)
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15,5%; 22

4,2%; 6

4,2%; 6

6,3%; 9

6,3%; 9

18,3%; 26

19,0%; 27

26,1%; 37

Consultes Suport a la Recerca 2018
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Repositori Institucional

L’objectiu principal del Repositori Institucional és augmentar la visibilitat, l’accés, la utilit-
zació i l’impacte dels resultats dels treballs d’investigació duts a terme a la URV i oferir a 
la comunitat universitària una plataforma de publicació dels seus treballs en text complet 
i accés obert.

Durant el 2018 han continuat les accions d’impuls del Repositori Institucional que permet 
recollir, preservar i millorar la visibilitat de la producció científica de la URV i dels seus 
investigadors.

S’han incrementat tant el nombre de col·leccions com el percentatge de documents en accés 
obert. Així doncs, s’han incorporat 1.599 registres al Repositori Institucional, que representa 
un increment anual de 21,6%, i s’ha finalitzat l’any 2018 amb un total de 9.788 registres. 
Igualment s’ha incrementat el nombre d’usuaris que hi han accedit, arribant als 5.655 (incre-
ment anual: 89,9%), i el nombre de pàgines visualitzades: 45.609 (increment anual: 64,7%).

S’ha treballat en la millora del procés d’incorporació al Repositori dels Treballs de Fi de 
Grau i Treballs de Fi de Màster. Actualment hi ha 227 Treballs de Fi de Màster, dels quals 
27 s’hi han introduït el 2018 (73% amb una nota igual o més gran a 8 i són visibles). Pel 
que fa als Treballs de Fi de Grau, hi ha 1.524 introduïts al Repositori. 

De tots els registres dipositats al Repositori Institucional, 7.768 registres estan en accés 
obert, el 79,4%.

Recentment, s’ha elaborat i difós la infografia el Repositori Institucional de la URV en xifres:
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Gestió de dades de recerca

El CRAI ofereix assessorament als investigadors en la gestió de dades de recerca, des de 
l’elaboració d’un Pla de Gestió de Dades fins a la publicació de les dades en el Repositori 
més adient en obert, perquè siguin accessibles i reutilitzables.

A més, des del Repositori Institucional de la URV s’ha posat a disposició dels investigadors 
de la Universitat la col·lecció Datasets Producció Científica, on es poden fer públiques les 
dades de recerca vinculades a una publicació o a un projecte de recerca (H2020, etc.) 

Portal de la Recerca de Catalunya 

Al setembre de 2016 es va posar en marxa el Portal de la Recerca de Catalunya, que té per 
finalitat visualitzar i difondre l’activitat investigadora que es duu a terme a Catalunya quant 
a investigadors, publicacions, tesis, grups i projectes de recerca. Les dades que hi consten 
en finalitzar aquest curs acadèmic són les següents:

Activitat de la Universitat Rovira i Virgili al Portal de la Recerca de Catalunya

Publicacions 35.481

Tesis 2.208

Investigadors 758

Grups de recerca 90

Projectes de recerca 2.713

Departaments, instituts i àrees 24



20

L’accés obert a la URV

La URV participa en l’Observatori de l’accés obert de les universitats catalanes, que té per 
objectiu fer el seguiment de l’estat de l’accés obert a les universitats catalanes d’acord amb 
les fonts d’informació Web of Science i Scopus.

El CRAI col·labora en l’assessorament i la promoció de l’accés obert: facilitant el compli-
ment dels mandats, proporcionant informació sobre les diferents possibilitats de publicar 
en accés obert, organitzant cursos i conferències, i elaborant, exposant i difonent pòsters 
i infografies.
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El CRAI col·labora en l’assessorament i la promoció de l’accés obert: facilitant el compliment dels 
mandats, proporcionant informació sobre les diferents possibilitats de publicar en accés obert, 
organitzant cursos i conferències, i elaborant, exposant i difonent pòsters i infografies. 
 
 

Col·laboració amb altres serveis de la URV en el suport a la recerca 
(Oficina de Suport a la Recerca, UGAD...) 

 
Des del CRAI es col·labora amb diferents serveis de la Universitat en temes de suport a la recerca. 
Durant aquest curs 2018-19, s’ha participat en les fases de preparació i implementació del gestor 
curricular IRIS. Igualment, s’ha col·laborat amb el SRiTIC i l’ Oficina de suport a la recerca en les 
tasques prèvies de mapatge de metadades i processos de treball entre el gestor curricular IRIS i 
el Repositori Institucional. 
 
Des del CRAI s’ha participat en la posada a disposició dels investigadors de la plataforma Scival, 
eina que permet analitzar mitjançant l’ús de diversos conjunts de mètriques el rendiment de la 
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Col·laboració amb altres serveis de la URV en el suport a la recerca (Oficina de Suport a 
la Recerca, UGAD...)

Des del CRAI es col·labora amb diferents serveis de la Universitat en temes de suport a la 
recerca. Durant aquest curs 2018-19, s’ha participat en les fases de preparació i implemen-
tació del gestor curricular IRIS. Igualment, s’ha col·laborat amb el SRiTIC i l’ Oficina de 
suport a la recerca en les tasques prèvies de mapatge de metadades i processos de treball 
entre el gestor curricular IRIS i el Repositori Institucional.

Des del CRAI s’ha participat en la posada a disposició dels investigadors de la plataforma 
Scival, eina que permet analitzar mitjançant l’ús de diversos conjunts de mètriques el rendi-
ment de la recerca que s’ha dut a terme en cadascun dels àmbits i comparar-la amb la que 
es fa en altres institucions, així com identificar les fortaleses i les febleses i els possibles col-
laboradors. Tant des de la Unitat de Recerca com des del CRAI s’ha potenciat l’ús de l’eina 
SCIVAL amb l’organització i realització de cursos de formació sobre l’eina i oferint suport als 
investigadors.

S’ha elaborat un informe de la despesa per publicar en accés obert a la URV, analitzant els 
costos per APC a editorials, bonificacions per publicar en accés obert, aportacions fetes a 
associacions o consorcis per sustentar revistes d’accés obert, etc. 

D’altra banda, el CRAI ha fomentat l’obtenció, ús i actualització constant de l’ORCID. 
S’han incrementat les activitats de suport en el manteniment d’identificadors personals. El 
31 de desembre del 2018, hi ha 865 investigadors de la URV que disposen de l’identifica-
dor ORCID, el que representa un increment d’un 5,4% respecte del 2017.

Per últim, el CRAI ha col·laborat en l’elaboració i posada en marxa del portal del Pla de 
Gestió de Dades de Recerca del CSUC per disposar de les dades de recerca en obert. Tam-
bé s’ha participat en la Setmana de l’Accés Obert, organitzant un Micro-MOOC (entre el 
22 i 26 d’octubre 2018) sobre accés obert a través de Twitter, conjuntament amb totes les 
universitats públiques catalanes coordinades per la Universitat Oberta de Catalunya. 
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La Factoria

La Factoria disposa de punts de servei als 7 CRAI de campus de la URV. A més de l’atenció 
presencial, ofereix la possibilitat de fer un ús autònom a través de la Factoria oberta, i també 
compta amb un espai web, la Factoria Virtual, amb informació i recursos en línia sobre temes 
d’interès vinculats a les TIC i les TAC, que s’ha potenciat i ampliat al llarg del curs 2018-19. 

Durant el curs 2018-19, s’han efectuat un total de 770 serveis. A continuació, es detalla el 
perfil dels usuaris, la tipologia de servei demanat i els àmbits dels assessoraments que han 
tingut lloc:
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Estudiants 78%

PDI 13%

PAS 8%
Altres 1%

Perfil d'usuaris

Estudiants PDI PAS Altres
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Durant el curs 2018-19, la Factoria ha iniciat una reformulació dels serveis virtuals amb 
l’objectiu de millorar i potenciar els continguts virtuals de la Factoria per tal d’afavorir l’au-
tonomia de l’usuari i l’autoaprenentatge. En col·laboració amb el CRAI campus Sescelades 
s’està analitzant la viabilitat de la posada en marxa d’un nou servei Makerspace/FactoriaLab. 

S’han portat a terme diverses accions per millorar la difusió dels serveis: increment de piu-
lades, renovació de cartells, revisió de la informació de la web, etc. 

La Factoria col·labora amb el Servei de Recursos Educatius en la producció professional de 
vídeos docents. Aquesta producció professionalitzada té dos platós, un al campus Catalunya 
i l’altre al campus Sescelades, i permet la creació de diversos tipus de vídeos, tant als platós 
per fer entrevistes, instrumentals, presentació d’assignatures o conceptuals, com a exteriors 
per fer vídeos de sortides, pràctiques o laboratoris. Tota aquesta producció es publica a través 
d’un canal Youtube de vídeos docents URV (https://www.youtube.com/channel/UC8f8Ck-
jLV8vmWN33H_vklQ) que, aquest any, ha duplicat i més els seus continguts i ja compta amb 
84 de disponibles de diferents màsters, graus i, també, de serveis de la URV.
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Durant el curs 2018-19, la Factoria ha iniciat una reformulació dels serveis virtuals amb l’objectiu 
de millorar i potenciar els continguts virtuals de la Factoria per tal d’afavorir l’autonomia de 
l’usuari i l’autoaprenentatge. En col·laboració amb el CRAI campus Sescelades s’està analitzant 
la viabilitat de la posada en marxa d’un nou servei Makerspace/FactoriaLab.  

Assessorament 35%

Ús autònom 21%

Préstec d'equipaments 41%

Activitat formativa 3%

Tipus de servei

Assessorament Ús autònom Préstec d'equipaments Activitat formativa

Multimèdia 27%

Disseny 12%

Eines 2.0 2%

Entorn Virtual de Formació 12%
Ofimàtica 3%

Escàner 11%

Altres 40%

Àmbit

Multimèdia Disseny Eines 2.0 Entorn Virtual de Formació Ofimàtica Escàner Altres
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Espai d’Aprenentatge de Llengües (EAL) 

Serveis de suport a l’aprenentatge de llengües 

Aquest curs 2018-19 el nombre total d’usuaris formalment inscrits a l’EAL ha experimentat 
un lleuger augment respecte del curs 2017-18. Durant aquest curs acadèmic, 209 usuaris 
n’han fet ús dels serveis. Aquest curs s’ha comptat amb la col·laboració d’alguns professors 
del Servei Lingüístic per a dues classes dels grups de conversa del campus Catalunya, una 
al campus Vila-seca i tres al campus Bellissens. 

El 87% dels usuaris ha estat treballant en la millora del seu anglès, la qual cosa es manté 
en la mateixa línia de cada curs des de l’inici de l’EAL al 2010. 

Pel què fa al català, cal tenir en compte que la majoria dels 28 usuaris provenen del servei 
guiat de nivell Bàsic 1, dins de l’oferta de cursos semipresencials del Servei Lingüístic. Des 
de l’EAL es fa un seguiment de les tasques que desenvolupen, així com es fan 6 hores de 
pràctiques de conversa per quadrimestre.

Finalment, val a dir que aquestes dades d’usuaris generals només inclouen aquelles perso-
nes que han sol·licitat l’ús dels serveis guiats de l’EAL; és a dir, proves de nivell, anàlisi de 
necessitats, grups de conversa, tutories i seguiment de redaccions. En aquestes dades no hi 
ha computats ni els usuaris que fan un ús autònom dels recursos, ni tampoc els participants 
en els cursos PROFID.
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Proves de nivell

Com cada any s’han fet proves de nivell durant tot el curs, i s’ha atès la demanda dels usua-
ris que volien fer ús dels serveis guiats de l’EAL. A la primera quinzena de setembre, també 
es van fer les proves de nivell específiques per als cursos PROFID, i al juliol tenen lloc les 
proves d’accés al Pla DANG per al PDI.

Quant als nivells d’anglès dels usuaris EAL, aquest curs 2018-19 s’ha observat un lleuger 
augment de la demanda de recursos en els nivells més alts, respecte del curs 2017-18. 
L’increment és apreciable tant en el nivell C1 com en el B2, en contrast amb una lleugera 
davallada dels usuaris que han treballat amb recursos de la part inicial d’aquest nivell; és 
a dir, del nivell B2.1. També cal destacar que al llarg d’aquest curs s’ha continuat amb la 
tendència d’un baix nombre d’usuaris interessats en els nivells inicials, tant l’A1 com l’A2. 
D’altra banda, S’haurà de fer el seguiment de l’evolució dels nivells més alts, incloent-hi el 
C2, per estudiar la possibilitat d’afegir més recursos específics de cara a un futur.

Cal destacar que actualment ens trobem amb un 76% d’usuaris que estan treballant nivells 
superiors al B1, la qual cosa ens pot servir per anar adaptant l’oferta de recursos de l’EAL.
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Qualitat i millora contínua

El CRAI s’alinea amb la missió i els objectius institucionals comunicant de manera efectiva 
el valor que, com a servei, aporta a l’hora de millorar els resultats acadèmics dels estudi-
ants i la producció científica dels investigadors, com queda palès en els bons resultats i la 
menció especial del CRAI en els informes d’acreditació de diferents ensenyaments que han 
estat avaluats externament per AQU Catalunya. En els darrers informes s’hi destaca el fons 
bibliogràfic, tant pel seu nombre i actualització com per la qualitat de les instal·lacions. 

Acreditació ISO 9001:2015

El CRAI de la URV persegueix l’excel·lència del servei i treballa compromès amb la qua-
litat. Per sisè any consecutiu, el CRAI ha aconseguit obtenir la certificació ISO de tots els 
processos del CRAI segons la norma ISO 9001:2015. Aquesta certificació forma part de la 
política de qualitat de la URV i té com a objectiu bàsic la millora contínua del servei que 
ofereix a la comunitat universitària. 

Rànquing SECABA

El treball per a la millora contínua i la qualitat del servei ha situat en els darrers anys el CRAI 
de la URV en les primeres posicions del Rànquing SECABA, que avalua l’eficiència de les 
biblioteques universitàries de l’Estat espanyol, analitzant els indicadors de despeses i de re-
sultats obtinguts basats en l’ús i el préstec dels recursos d’Informació. Cal destacar que en la 
darrera edició del rànquing el CRAI de la URV s’ha situat en el vuitè lloc de les biblioteques 
espanyoles, i ha ocupat la segona posició de les catalanes. Les dades per dur a terme aquesta 
anàlisi provenen de les estadístiques que les diferents biblioteques proporcionen a REBIUN.
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Premi Xavier López Vilar a la qualitat i millora contínua de la gestió administrativa i tèc-
nica del personal d’Administració i serveis de la URV

Durant el 2018, el CRAI ha estat guardonat amb el premi Xavier López Vilar pel projecte: 
“Implementació de la tecnologia RFID al CRAI. Modernització del servei de préstec i fo-
ment de l’autoservei”. 

Aquest premi és un reconeixement de la qualitat i la millora contínua de la gestió adminis-
trativa i tècnica del personal d’Administració i serveis de la URV. El premi es va concedir 
per la implementació de la tecnologia RFID en 2 CRAI de campus de la Universitat. Els 
objectius principals que ens van fer decidir per la introducció d’aquesta tecnologia al CRAI 
van ser els següents: 

• Potenciar la cultura de l’autoservei entre els usuaris. 

• Donar suport en les tasques mecàniques que duen a terme els professionals 
del CRAI. 

• Reorganitzar les tasques del personal del taulell i dels equips de treball a fi 
de poder dedicar més temps a tasques de valor afegit i ser més competitius i 
eficients en la gestió. 
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Reconeixement de la col·laboració del CRAI en el projecte INSERLAB

El 5 de juny de 2019, el CRAI ha estat reconegut per la càtedra d’Inclusió Social de la URV 
en motiu de la seva tasca de suport i col·laboració en el Curs Professional per a la Inserció 
Laboral 2018-19 INSERLAB.
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Enquestes de satisfacció dels usuaris

Els resultats de les enquestes de satisfacció constaten l’alt nivell de satisfacció dels usuaris 
envers l’atenció, els recursos, les instal·lacions i els serveis del CRAI. El compromís amb 
la Universitat de les persones que treballen al CRAI i la seva voluntat de servei permeten 
assolir un nivell alt de satisfacció, tant dels estudiants com del PDI. 

Al llarg del curs acadèmic 2018-19 s’ha preparat, enviat i analitzat l’enquesta de satisfac-
ció d’usuaris als estudiants matriculats, amb una participació del 12,1 %, és a dir, 1.665 
estudiants. 

Estudiants PDI

Satisfacció general dels usuaris amb el CRAI 8,06 8,84

Satisfacció general dels usuaris amb el personal del CRAI 8,27 9,27

Satisfacció general dels usuaris amb les instal·lacions i els equipaments del CRAI 7,57 8,77

Satisfacció general dels usuaris amb els recursos documentals del CRAI 8,07 8,59

Satisfacció general dels usuaris amb els serveis del CRAI 8 8,83

Satisfacció de l’usuari amb els cursos de competències informacionals del CRAI 7,83 8,86

Valoració de la utilitat dels grups de conversa en anglès per als usuaris 8,12 8,84

Satisfacció amb els serveis que es reben de la Factoria 8,09 8,85

L’èxit del CRAI està en els resultats que s’obtenen del seu ús. El principal objectiu de futur 
ha de ser mantenir la qualitat dels serveis avaluant-los i adaptant-los per ser més útils a la 
institució, fer-la créixer i millorar-ne el prestigi i el posicionament.
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Annexos

Annex 1. Infografies del CRAI

• El CRAI en un dia
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• Espais i equipaments
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• Serveis
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• Recursos documentals 
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• Qualitat
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Annex 2. Quadre dades anuals del CRAI

Dades a: 31-12-2018

Campus i seus de la URV

CRAI 
campus 

Bellissens 
(1)

CRAI 
campus 

Catalunya 

CRAI 
campus 

Sescelades

CRAI 
campus 

Terres de 
l’Ebre

CRAI 
campus 

Vila-seca

CRAI Medicina i Ciències de la Salut i 
Unitats Docents (1)

CRAI 
Seu Baix 
Penedès 

Altres (2)

Suma/
mitjana 
(Valor 

màxim)

Biblioteca 
de la Unitat 
Docent de 
l’Hospital 

Universitari 
Sant Joan de 

Reus

CRAI 
Medicina i 
Ciències de 

la Salut 

Biblioteca 
de la Unitat 
Docent de 
l’Hospital 

Universitari 
Joan XXIII 

de Tarragona

Satisfacció dels usuaris amb el CRAI 

Satisfacció general dels usuaris amb el CRAI (3)  8,04 / 8,91 7,97 / 8,93 8,17 / 8,85 8,13 / 8,69 8,75 / 9,28 7,89 / nd 7,97 / 8,80 8,24 / nd 7,27 / 8,42  8,06 / 8,84

Satisfacció general dels usuaris amb el personal del CRAI (3)  8,24 / 9,30 8,17 / 9,12 8,25 / 9,07 8,12 / 9,03 8,95 / 9,56 8,57 / nd 8,70 / 9,48 8,90 / nd 7,34 / 9,31  8,27 / 9,27

Satisfacció general dels usuaris amb les instal·lacions i els 
equipaments del CRAI (3)

7,56 / 8,19 7,52 / 8,44 7,65 / 8,89 7,86 / 9,08 8,24 / 9,57 6,78 / nd 7,32 / 8,59 7,02 / nd 7,10 / 8,65  7,57 / 8,77

Satisfacció general dels usuaris amb els recursos 
documentals del CRAI (3)

7,87 / 8,67 7,86 / 8,20 8,16 / 8,62 8,30 / 8,80 8,67 / 9,20 8,46 / nd 8,37 / 8,77 8,51 / nd 7,20 / 7,85  8,07 / 8,59

Satisfacció general dels usuaris amb els serveis del CRAI (3) 7,93 / 8,56 7,99 / 8,84 7,98 / 8,95 8,15 / 8,88 8,61 / 9,41 8,51 / nd 8,05 / 8,79 8,38 / nd 7,07 / 8,41  8,00 / 8,83

Satisfacció de l’usuari amb els cursos de competències 
informacionals del CRAI (3)

7,93 / 8,42 7,80 / 8,67 7,84 / 8,78 7,77 / 9,17 8,65 / 9,29 9,00 / nd 7,75 / 9,00 8,20 / nd 7,19 / 8,67  7,83 / 8,86

Valoració de la utilitat dels grups de conversa en anglès per 
als usuaris (3)

8,23 / 8,64 8,06 / 8,87 8,21 / 9,14 8,09 / 8,56 8,91 / 9,50 7,80 / nd 8,05 / 8,60 8,88 / nd 6,71 / 8,38  8,12 / 8,84

Satisfacció amb els serveis que es reben de la Factoria (3) 7,97 / 8,58 8,05 / 8,88 8,16 / 9,03 8,33 / 8,83 8,65 / 9,56 7,50 / nd 8,12 / 8,59 8,67 / nd 6,64 / 8,50  8,09 / 8,85

Satisfacció de l’usuari amb la formació PROFID (13) nd / 8,60 nd / 8,87 nd / 9,01 nd / 9,06 nd / 9,42 nd / nd nd / 9,09 nd / nd nd / 8,88  8,67 / 8,99

Ús del CRAI

Presencial            

Dies d’obertura per any (4) 219 271 220 219 220 202 267 248 214  231

Hores d’obertura CRAI per any (4) 2.697 3.373 2.709 2.697 2.370 1.410 3.330 2.936 1.860  2.598

Nombre d’accessos d’usuaris al CRAI per any 78.881 362.846 286.059 59.687 27.639 7.637 125.537 43.197 28.626  1.020.109

Nombre mig d’accessos diaris al CRAI de campus 360 1.339 1.300 273 126 38 470 174 134  4.213

Nombre d’accessos per usuari potencial del campus (5) 43 92 47 67 61  67  77  65
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Campus i seus de la URV

CRAI 
campus 

Bellissens 
(1)

CRAI 
campus 

Catalunya 

CRAI 
campus 

Sescelades

CRAI 
campus 

Terres de 
l’Ebre

CRAI 
campus 

Vila-seca

CRAI Medicina i Ciències de la Salut i 
Unitats Docents (1)

CRAI 
Seu Baix 
Penedès

Altres (2)

Suma/
mitjana 
(valor 

màxim)

Biblioteca 
de la Unitat 
Docent de 
l’Hospital 

Universitari 
Sant Joan de 

Reus

CRAI 
Medicina i 
Ciències de 

la Salut 

Biblioteca 
de la Unitat 
Docent de 
l’Hospital 

Universitari 
Joan XXIII 

de Tarragona

 Virtual 

Nombre de pàgines vistes del web  730.772

Nombre de consultes virtuals al CRAI  353

Nombre de descàrregues de material d’autoaprenentatge 
(guies i tutorials)

 19.856

Nombre total de registres al Repositori Institucional  9.788

Nombre de pàgines visualitzades del Repositori 
Institucional

 45.609

Nombre de registres en Accés Obert al Repositori 
Instucional

 8.540

Fons documental

Nombre total d’exemplars en el catàleg bibliogràfic (6) 69.978 237.588 148.904 21.739 24.904  20.308 3.581 8.450 171.587 707.039

Nombre de monografies en paper (exemplars) (6) 61.793 224.662 130.414 19.082 17.357  17.844 2.797 7.697 183.171 664.817

Nombre de publicacions periòdiques en paper que es 
reben actualment per compra

39 260 78 14 37  8  1  437

Nombre de publicacions periòdiques electròniques a les 
quals s’accedeix des del catàleg bibliogràfic

 15.168

Nombre de monografies electròniques a les quals 
s’accedeix des del catàleg bibliogràfic

 24.606

Nombre de bases de dades a les quals s’accedeix des del 
catàleg bibliogràfic

 272

Dades d’ús de la biblioteca digital

Documents descarregats de les publicacions periòdiques 
electròniques de pagament 

 412.059

Documents descarregats de les monografies electròniques 
de pagament 

 87.595

Cerques o sessions a les bases de dades de pagament  448.148
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CRAI 
campus 

Bellissens 
(1)

CRAI 
campus 

Catalunya 

CRAI 
campus 

Sescelades

CRAI 
campus 

Terres de 
l’Ebre

CRAI 
campus 

Vila-seca

CRAI Medicina i Ciències de la Salut i 
Unitats Docents (1)

CRAI 
Seu Baix 
Penedès

Altres (2)

Suma/
mitjana 
(valor 

màxim)

Biblioteca 
de la Unitat 
Docent de 
l’Hospital 

Universitari 
Sant Joan de 

Reus

CRAI 
Medicina i 
Ciències de 

la Salut

Biblioteca 
de la Unitat 
Docent de 
l’Hospital 

Universitari 
Joan XXIII 

de Tarragona

Serveis

Préstec (7)

Nombre de préstecs de documents de la URV 15.845 50.956 41.690 9.613 6.382 1.271 9.678 608 3.156  139.199

Nombre de documents de la URV prestats per usuari 
potencial del campus (5)

8,71 12,91 6,91 10,79 14,06  5,19  8,46  8,39

Nombre de préstecs de documents de la URV a la 
comunitat universitària 

 133.231

Nombre de documents sol·licitats per la URV a 
biblioteques que pertanyen al CSUC (8)

 5.252

Nombre de documents sol·licitats per la URV a altres 
biblioteques a través de préstec interbibliotecari

 1.956

Nombre de préstecs de documents de la URV a usuaris 
consorciats 

 4.320

Nombre de préstecs d’espais de treball en grup 2.011 7.756 6.656 1.671 890  2.237  460  21.681

Nombre de préstecs d’espais de treball en grup per 
estudiant potencial del campus (6)

1,31 2,37 1,34 2,19 2,35  1,68  1,37  1,58

Nombre de préstecs d’ordinadors portàtils 5.922 9.228 13.600 1.062 1.131 61 1.903  247  33.154

Nombre de préstecs d’ordinadors portàtils per estudiant 
potencial del campus (6)

3,85 2,81 2,74 1,39 2,99  1,43  0,74  2,41

Nombre de préstecs d’altres equipaments 2.064 1.571 5.282 1.580 456 4 649  148  11.754
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CRAI 
campus 

Bellissens 
(1)

CRAI 
campus 

Catalunya 

CRAI 
campus 

Sescelades

CRAI 
campus 

Terres de 
l’Ebre

CRAI 
campus 

Vila-seca

CRAI Medicina i Ciències de la Salut i 
Unitats Docents (1)

CRAI 
Seu Baix 
Penedès

Altres (2)

Suma/
mitjana 
(Valor 

màxim)

Biblioteca 
de la Unitat 
Docent de 
l’Hospital 

Universitari 
Sant Joan de 

Reus

CRAI 
Medicina i 
Ciències de 

la Salut

Biblioteca 
de la Unitat 
Docent de 
l’Hospital 

Universitari 
Joan XXIII 

de Tarragona

Accions de suport a la formació

Nombre d’assistents al suport fet pel CRAI en la 
competència CT2/C3 (gestionar la informació i el 
coneixement mitjançant l’ús eficient de les TIC) 

118 1.660 316 223 38  0  88  2.443

Nombre d’assistents al suport fet pel CRAI en la 
competència CT2/C3 per estudiant potencial de grau 

0,08 0,58 0,08 0,29 0,11  0,00  0,26  0,22

Nombre de sessions al suport fet pel CRAI en la 
competència CT2/C3 (gestionar la informació i el 
coneixement mitjançant l’ús eficient de les TIC) 

6 57 16 11 3  0  4  97

Nombre d’assistents als cursos de recursos específics 
adreçats als estudiants de màster i doctorat 

8 75 26 0 16  0  0  125

Nombre de sessions als cursos de recursos específics 
adreçats als estudiants de màster i doctorat 

2 9 2 0 3  0  0  16

Nombre d’assistents a la formació PROFID que duu a 
terme el personal del CRAI (9)

35 76 70 0 0  16  0 397 594

Nombre de sessions a la formació PROFID que duu a 
terme el personal del CRAI (9)

2 6 6 0 0  1  0 28 43

Nombre d’assistents als grups de conversa en anglès  699

Nombre de sessions als grups de conversa en anglès  229

Nombre d’assistents a les sessions de formació de suport 
a la competència CT2/C2 (gestionar la informació i el 
coneixement mitjançant l’ús eficient de les TIC) que ha dut 
a terme la Factoria 

 222

Nombre de sessions a les sessions de formació de suport 
a la competència CT2/C2 (gestionar la informació i el 
coneixement mitjançant l’ús eficient de les TIC) que ha dut 
a terme la Factoria 

 8

Nombre d’assessoraments fets per la Factoria  321

Nombre d’usos autònoms de la Factoria per l’usuari  158
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CRAI 
campus 

Bellissens 
(1)

CRAI 
campus 

Catalunya 

CRAI 
campus 
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CRAI 
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l’Ebre

CRAI 
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Vila-seca

CRAI Medicina i Ciències de la Salut i 
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Seu Baix 
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Biblioteca 
de la Unitat 
Docent de 
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Universitari 
Sant Joan de 

Reus

CRAI 
Medicina i 
Ciències de 

la Salut

Biblioteca 
de la Unitat 
Docent de 
l’Hospital 

Universitari 
Joan XXIII 

de Tarragona

 Difusió i promoció del CRAI

266 611 507 219 0  99  75  1.777

Nombre d’assistents a les Jornades d’Acollida dels 
estudiants de nou ingrés 

3 22 8 8 0  3  1  45

Nombre d’assistents a les Jornades de Portes Obertes 335 729 935 193 107  114  34  2.447

Nombre de sessions a les Jornades de Portes Obertes 9 41 43 4 3  8  2  110

Nombre d’assistents a les visites guiades 0 974 556 337 126  10  0  2.003

Nombre de sessions a les visites guiades 0 53 34 13 5  1  0  106

Nombre de notícies al web del CRAI  109

Nombre d’exposicions als CRAI de campus 2 21 6 2 3  3  3  40

Nombre d’activitats al CRAI (conferències, centres 
d’interès...)

10 6 10 1   8    35

Espais i equipaments CRAI 

Espais

Superfície útil CRAI (m2) (10) 1.086 3.578 3.995 1.106 795 56 863 262 474 146 12.361

Superfície útil CRAI (m2) per usuari potencial del campus 
(5)

0,60 0,91 0,66 1,24 1,75  0,46  1,27  0,74

Superfície útil CRAI (m2) per accés diari mitjà al CRAI de 
campus

3,02 2,67 3,07 4,06 6,33 1,48 1,84 1,50 3,54  2,93

Seients de tipologia diversa

Nombre total de seients 390 751 1.081 369 200 25 223 76 136  3.251

Nombre total de seients per estudiant potencial del campus 
(5)

0,25 0,23 0,22 0,48 0,53  0,17  0,41  0,24
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Equipaments

Nombre d’ordinadors a disposició dels usuaris 41 198 192 62 42 4 35 17 33  624

Nombre d’ordinadors portàtils en préstec 34 41 39 27 27 2 15 1 19  205

Nombre d’ordinadors portàtils en préstec per estudiant 
potencial del campus (5)

0,02 0,01 0,01 0,04 0,07  0,01  0,06  0,01

Nombre d’espais de treball en grup 4 12 12 4 3  4  2  41

Nombre de seients en espais de treball en grup 32 84 96 24 18  24  12  290
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CRAI 
campus 

Bellissens 
(1)

CRAI 
campus 
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campus 
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Universitari 
Sant Joan de 
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Medicina i 
Ciències de 

la Salut

Biblioteca 
de la Unitat 
Docent de 
l’Hospital 

Universitari 
Joan XXIII 

de Tarragona

Xarxes socials

Seguidors del twitter del CRAI  1079

Nombre de tuits del twitter del CRAI           611

Nombre de retuits del twitter del CRAI           512

Nombre d’estudiants potencials (grau). Matrícula curs 
2018-19

1.475 2.883 4.153 764 351  1.279  335  11.240

Nombre d’estudiants potencials (màster i doctorat). 
Matrícula curs 2018-19 (11)

62 396 807  27  56    2.505

Nombre de PDI (dades a 31 de desembre de 2018) 223 466 743 110 62  495  35  2.134

Nombre de PAS (dades a 31 de desembre de 2018) (13) 59 203 328 17 14  35  3 58 717

(2) Altres inclou les dades corresponents a la Fundació Marta Mata Garriga, Vinseum, Institut Català d’Arqueologia Clàssica, Hemeroteca Fundació Catalunya-La Pedrera, Fundació Quer Alt i Monestir de Poblet. 

(3) S’inclouen, en primer lloc, les dades corresponents a l’enquesta adreçada als estudiants i, en segon lloc, les dades corresponents a l’enquesta del PDI. L’enquesta dels estudiants s’ha dut a terme el curs 2018-
19 i la del PDI, el curs 2017-18. L’escala de puntuació d’ambdues enquestes és 1-10. La participació corresponent a l’enquesta dels estudiants va ser del 12,1% i del 23,5% per al PDI.
(4) Donem entre parèntesi el nombre màxim de dies i hores que l’usuari pot accedir a algun CRAI de campus.
(5) En els càlculs per CRAI de campus no hem tingut en compte el nombre d’estudiants de doctorat, a causa de la dificultat per adjudicar aquests estudiants en cada campus. S’ha de tenir en compte que el 
CRAI campus Catalunya i el CRAI Medicina i Ciències de la Salut obren més hores i ofereixen més serveis a tots els usuaris de la comunitat universitària, per aquest motiu les dades són més elevades.
(6) Les dades de la Biblioteca de la Unitat docent de l’Hospital Universitari Sant Joan de Reus es donen agregades amb les del CRAI Medicina i Ciències de la Salut.
(7) Inclou dades de préstec i de renovacions del préstec. 
(8) CSUC: Consorci de Serveis Universitaris de Catalunya. Aquest préstec no representa cap cost per a l’usuari.

(9) A Altres, s’inclouen 35 assistents (2 sessions) corresponents a la formació seguida per la Secció d’Organització i Millora, 100 assistents (10 sessions) corresponents a la formació de la Secció de Gestió 
de Recursos d’Informació / Secció de Gestió de la Producció Científica, 170 assistents (6 sessions) corresponents a la Formació externa, 78 assistents (9 sessions) corresponents a la formació de l’Espai 
d’Aprenentatge de Llengües i 14 assistents (1 sessió) corresponents a la formació de la Factoria (total 397 assistents i 28 sessions).

(10) Dades facilitades pel Servei de Recursos Materials. S’inclou la superfície útil corresponent als Serveis Centrals en l’apartat Altres. 

(11) S’inclouen 1.215 estudiants corresponents a tots els programes de doctorat de la URV durant el curs acadèmic 2018-19.

(12) En l’apartat Altres, s’inclouen 58 persones del col·lectiu del personal d’Administració i Serveis que desenvolupen la seva feina a Rectorat.

(13) La dada general referent als estudiants procedeix de l’enquesta de satisfacció de la formació PROFID, organitzada per l’ICE, i correspon al curs acadèmic 2018-19.

Elaborat per:

Cap de Secció d’Organització i Millora/cap de Secció de 
Gestió de Recursos d’Informació/cap de Secció de Gestió 
de Serveis als Usuaris/coordinador/responsable del CRAI 
de campus 

Revisat per:

Cap de secció d’Organització i Millora 

Aprovat per: 

Cap del CRAI


