
Suport a la docència digital
Donar suport a la docència híbrida i digital desenvolupada pels profes-

sors i estudiants en els propers anys en concordança amb les polítiques  

educatives i d’innovació docent de la universitat, potenciant les compe-

tències digitals de la comunitat universitària.

Incrementar els continguts  

docents digitals
Desenvolupar projectes de creació, gestió i di-

fusió de continguts docents digitals elaborats

pel professorat i estudiantat en el desenvolu-

pament de la transmissió i aprenentatge de

coneixement.

Liderar la transició capal  

llibre electrònic
Fer front al repte més important que es pre-

senta en relació al món de la publicació i edició

científica que és la transició, gestió, autoria i

lectura de les noves col·leccions de llibres di-

gitals.

Noves aplicacions de  

millora dels serveis
Crear i potenciar la innovació de nous serveis

bibliotecaris i plataformes digitals que donin

resposta a les necessitats actuals i futures dels

usuaris.

Transformació dels espais  

d’acord amb els nous  

models d’aprenentatge
Dissenyar i diversificar les biblioteques com a

veritables espais de treball en grup, d’estudi i de

creació, amb accés a les darreres tecnologies

educatives, tot incentivant la mobilitat TIC.

Ciència oberta universitària
Avançar en l’accés obert a les publicacions científiques, la gestió

de les dades i els resultats de la recerca, garantint l’accés

democràtic a la informació, les col·leccions patrimonials digitals i la

nova documentació científica que produeix la recerca de les

universitats.

Projectes transversals
Impulsar projectes i models organitzatius que  

permetin la convergència, en graus i amb mo-

dels diferents segons cada institució, amb  

altres serveis universitaris com els serveis  

d’informàtica, d’edicions, d’idiomes, etc. de  

la universitat per tal de millorar el suport a la

docència i la recerca.

Nous perfils i  

competències digitals
Definir uns nous perfils professionals i

competències digitals per al personal que

treballa  donant suport a la docència,

l’aprenentatge i  la recerca per tal quepuguin

realitzar projectes digitals, formació no 

presencial als usuaris i  gestionar els nous 

sistemesd’informació

Compartir projectesi

recursos
Treballar en cooperació en el marc del CSUC

per establir aliances i avançar en projectes que

permetin millorar la sostenibilitat eficient dels
recursos i serveisbibliotecaris.

Agenda 2030
Alinear i adaptar els projectes, objectius i ac-

cions de les biblioteques als objectiusODS de  

les universitats derivats de l’Agenda 2030.

Manifest  
de les

biblioteques  
universitàries

davant la  
COVID-19

Accelerant la transformació digital  
de l’educació superior

La transformació digital és una exigència per a les nostres institucions que la crisi sanitària que

vivim no ha fet més que posar en relleu i accelerar.

La transformació digital exigeix organitzar l’àmbit de la prestació de serveis en consonància amb

el nou entorn, per tal d’assegurar que la innovació tecnològica arribi de manera efectiva a tots els

col·lectius de la comunitat universitària, sense fissures ni trencaments.

En aquests moments ens trobem en unes circumstàncies molt especials a les nostres universitats

en què s’està plantejant el pas a una docència virtual o híbrida de cara al proper curs acadèmic.

Aquest fet no es pot separar de l’exigència de la transformació digital i dels canvis organitzatius

que cal portar a terme per fer-la possible.

Per donar una resposta eficient a la situació actual, i a banda de les accions puntuals de millora

dels serveis tradicionals encara molt importants, cal que des de les biblioteques es fomenti una

visió global que ajudi les universitats a fer un pas endavant en la transformació digital de l’educa-

ció superior en tots els seus aspectes. Cal disposar d’una visió i una estratègia digital que doni no

només resposta a les necessitats emergents derivades de la crisi sanitària sinó també als reptes

de la propera dècada.

En aquest sentit, els serveis bibliotecaris de les universitats membres i participatives del CSUC

ens comprometem a treballar en els propers anys els projectes següents:


