
 

Gestió de Col·lecció de la 
Biblioteca 
La UOC és una universitat innovadora, arrelada a Catalunya i oberta al món, 
que forma les persones al llarg de la vida contribuint al seu progrés i al de la 
societat, alhora que duu a terme recerca sobre la societat del coneixement. 
 
La UOC vol ser una universitat que, connectada en xarxa amb la resta 
d’universitats del món, impulsa la construcció d’un espai global de coneixement 
i la recerca de frontera en societat del coneixement. 
 
Innova en el model educatiu propi que se centra en l’estudiant, oferint una 
formació de qualitat i personalitzable, per fomentar la seva competitivitat i 
contribuir al progrés de la societat. 
 
La persona seleccionada s’incorporarà com a estudiant en pràctiques a l’Àrea 
de Biblioteca i Recursos d’aprenentatge de la UOC. 
 

Funcions: 
 

● Anàlisi i gestió de dades d’ús. Coneixeràs i treballaràs sobre les fonts i 
tipologies de dades d’usos dels recursos de la col·lecció digital. Gestionaràs les 
dades i et el familiaritzaràs amb l’estàndard COUNTER. 
 

● Visualització de dades. Per a facilitar l’anàlisi de la informació, 
participaràs en l’elaboració d’informes amb Data Studio, i altres 
eines que permetin fer el seguiment de les dades d’ús de la col·lecció 
 

● Suport en en la gestió de la col·lecció: Participaràs en la recerca de 
continguts, l’anàlisi de plataformes, exploració de proveïdors i formats de 
recursos. Aprendràs a utilitzar el sistema de gestió de recursos de la biblioteca i 
participaràs de la seva implementació. 
 

● Suport en tasques relacionades amb la gestió de la col·lecció de la 
biblioteca de la UOC. Obtindràs un coneixement transversal sobre com es 
gestiona la col·lecció, eminentment digital, de la biblioteca de la UOC. 
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Demanem: 
 

 
● Cursar un grau d’Informació i Documentació o Gestió en Informació          

Documentació Digital 
 

● Interès en la gestió de col·leccions i adquisicions, així com habilitats en            
la cerca i anàlisis de la informació 
 

● Tenir coneixements del paquet Office i estar familiaritzat amb eines          
Google Drive. 
 

● Català, castellà i anglès (mitjà/alt) 
 
 
La duració de les pràctiques serà a partir de setembre 2020 a juliol 2021 a               
mitja jornada de dimarts a divendres, en horari de matí. S’ofereix un ajut a              
l’estudi marcat per la UOC. 
 
El centre de pràctiques serà la seu del 22@, Rambla Poblenou 156,            
Barcelona. 
 
 

Sol·licituds: 
Per poder realitzar les pràctiques és imprescindible complir els requisits          
següents:  
 

● Estar matriculat mentre dura la pràctica en algun dels estudis següents:           
grau, màster, postgrau o curs d’especialització. 
 

● En el cas de ser estudiant de grau, cal haver superat el 50% dels crèdits               
de la titulació (sumant els crèdits superats, els crèdits reconeguts i els            
crèdits de què s’hagin matriculat). 

 
 
Envia’ns el teu currículum en format digital a coopedu@uoc.edu. 
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