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Memòria Activitats 
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Memòria 

2019 

Article 11.i) (Deures del col·legiat i la co·legiada) 

Participar activament en la vida col·legial, assistir a 

les Assemblees Generals i a les comissions o grups 

de treball a què, per la seua especialitat professional, 

siga convocada. 
 

Article 24. L'Assemblea General de col·legiats i 

col·legiades és l'òrgan màxim de govern del Col·legi.  



Memòria d’activitats 2019 



2019 

Col·legiació 



Col·legiació 

2019 

ALTES: 24 

 
BAIXES: 29 

 
REINCORPORACIONS: 7  

 

MEMBRES INSTITUCIONALS: 3 (Gedsa, Biblioteca Universitat d’Alacant i SDA) 

 
Total a 31 de desembre de 2019: 447 membres COBDCV 

  



Col·legiació 

En 2019 

Actualment 447 membres COBDCV 
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Col·legiació 

En 2019 
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2019 

Gestió de la Junta de 
Govern 



Prioritats i 

Línies de treball 

Augmentar la presència del COBDCV  
 
Formació i Ocupació 
 
Comunicació i Serveis al col·legiat 
 
Descentralització i Territorialitat 
 
Grups de treball   

- En la societat valenciana 
-   En entitats i organismes 

professionals (sector) 
-   Altres sectors i institucions 



2019 

Accions realitzades 



2019 

Presència 
Institucional 



Presència  

Institucional  

Institucional 

 
▪  Direcció General de 

Cultura i Patrimoni (GVA) 

 

▪  Subdirecció General del 

Llibre, Arxius i 

Biblioteques (GVA) 

 

▪  Direcció General 

d’Innovació Educativa i 

Ordenació (GVA) 

 
 

Reunió 18/12/2019 DGIEO - biblioteques escolars 



Presència  

Institucional  

Institucional 

 
▪ Assistència a la Jornada de 

Treball de Fundació Full a 

Benicarló. Pla Valencià de Foment 

del Llibre i la Lectura (PVFLL) 

▪ Acadèmia Valenciana de la 

Llengua (AVL) 

▪ Dia de la Biblioteca”Biblioteques i 

igualtat de gènere” (Subd. G. de 

Coordinació Bibliotecària) 

▪    7a Plaça del Llibre de València 

 
 

Reunió AVL 8/11/2019 - Escriptora de l’any 2020 



Presencia  

Institucional  

 

Universitats 
  

▪  Xerrada Grau Informació i 

Documentació (Colegio 

Guadalaviar) 

▪    Fòrum d’Ocupació de la UV. 

Facultat de Geografia i 

Història.(febrer 2020)      

▪    Graduació MUGI (UPV) 

 

  

Entrega placa millor expedient acadèmic Màster 

Universitari de Gestió de la Informació 



Presencia  

Sector professional  

Àmbit territorial valencià 

 

● Fira del Llibre de Castelló i València  

● Campanya Llegir en valencià 

● JALEO 

● Fundació Full 

● Mostra professional de contacontes 

Contescoltes 

● Taula redona sobre Clubs de lectura 

amb Fundació Bromera 

 

Presentació Mostra Professional “Contacontes Contescoltes” 



Presencia  

Sector Professional  

- Àmbit estatal 
-  FESABID (XVI Jornadas Españolas de Información y Documentación)  

 

 
   

 

 

Presència i participació al Congrés 

Fesabid  #TambiénSoyFESABID 



Pòsters 

presentats al 

Congrés 

FESABID a 

Barcelona 

 

 
 
   

 

 

1era Trobada FESABID 

d’associacions i col·legis 

professionals 

 

 

#TambiénSoyFESABID 



Pòsters 

presentats al 

Congrés 

FESABID a 

Barcelona 

 

 
 
   

 

 

Sessió pòsters FESABID 

 

Premi al millor contingut 

#TambiénSoyFESABID 



Presencia  

Sector Professional  

- Àmbit estatal 
-  FESABID  

- Reunió Grup de Treball de 

Formació - en línia (Borja Fuster, 

Vocalia de Formació) 

- Reunió Grup de Treball en 

defensa de la professió - 

presencial (Fran Ricau, Vocalia 

de Treball) 

   

 

 Reunió Fesabid “Grup de Treball en defensa de la 

professió” 

#TambiénSoyFESABID 



Presencia  

Sector Professional  

- Àmbit estatal 
-  XX Jornadas Bibliotecarias de Andalucía. Asociación Andaluza de Bibliotecarios 

(AAB) 

 
   

 

 

Presència i participació a les 

Jornades AAB 

Entrevista AAB 

Ana Valdés i Néstor Mir 



2019 

Formació 



Activitats 

Formatives 

 

Tipus d’activitats Formatives 
 

− Per a Col·legiats i col·lectiu professional 
▪   Tallers presencials (total 14) 
▪   Cursos presencials (i semipresencials) (total 6) 
▪   Cursos online (total 8) 
▪   Cursos a mida per a altres entitats (total 1) 

▪         Formació dins del conveni amb GVA 

▪         Altres Activitats: 
▪ Curs en col·laboració amb el Gremi de Llibrers de València 

(Preinscripció Lectora) 

▪ Dins de la programació del Festival Baba Kamo (Taller “Com 

llegim, quant llegim àlbums il·lustrats”) 

 



Activitats 

Formatives 

250 

486 

Alumnes total Formació 

COBDCV

Conveni

115 
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Activitats 

Formatives  
 
377 hores de formació 
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Activitats 

Formatives  
 

COBDCV  - Desglossament nombre d'alumnat 

per tipus d'activitat 2019 

85 

133 

32 

Online

Tallers

Cursos a Mida



Activitats 

Formatives  
 
CONVENI – Desglossament nombre d'alumnat 

per tipus d'activitat 

173 

163 

26 

74 

50 

Online

Presencials

Semipresencials

Tallers

VIII Punt Trobada



Activitats 

Formatives 

Grups d’alumnes COBDCV durant 

2019 



2019 

Comunicació 



Comunicació 

i Publicacions 

Premsa en línia i paper(disponibles totes a http://cobdcv.es/va/en_los_medios/page/3/ ) 

 

❑ Les biblioteques valencianes se submergeixen en el món del còmic [Valencia Plaza] 

❑ L’Aula del Còmic de la Universitat col·laborarà amb el Col·legi Oficial de Bibliotecaris i 

Documentalistes de la Comunitat Valenciana [El periodic.com] 

❑ La biblioteca de l’Hospital tanca totes les vesprades de juliol per falta de personal. [Las 

provincias] 

❑ Els bibliotecaris exigeixen un pacte per a evitar el tancament a l’estiu [La vanguardia] 

❑ La campanya Biblioteques Inquietes arriba a Alacant [Diario Información] 

❑ Els professionals de les biblioteques volen que siguen més inquietes i vives i demanen un 

major compromís polític [RTVE] 

❑ Les biblioteques valencianes es reivindiquen: “no són un rebost, són una inversió” 

[Valencia Plaza] 

❑ Les biblioteques demanen més pressupost i personal per a trencar amb el model monacal 

del passat [Diari La veu] 

❑ Les biblioteques exigeixen més pressupost per a no ser “contenidors de llibres” [Levante 

EMV] 

http://cobdcv.es/va/en_los_medios/page/3/


Clica aquest enllaç per escoltar el vídeo 

https://twitter.com/RTVEValencia/status/1113495844790185984?ref_src=twsrc^tfw|twcamp^tweetembed|twterm^1113495844790185984&ref_url=https://www.julianmarquina.es/los-8-puntos-del-manifiesto-de-las-bibliotecas-inquietas/


Comunicació 

i Publicacions 

Grup de treball coordinat per la vocal de comunicació: Ana Valdés 

 

 

Newsletter setmanal 

 

 

Revista Símile: Revista electrònica de divulgació del COBDCV, amb 

ISSN i nou disseny des de 2016, de periodicitat quadrimestral. 

Amb 16 articles-post (3 números, 41, 42 y 43) en el període març 2019-

gener 2020 realitzats per professionals de la informació. En total, 67 

articles en el període 2016- gener 2020. 

 

 



Comunicació 

i Publicacions 



Comunicació 

i Publicacions 

Direcció: Vicent Giménez Chornet 

 

MEI: Revista professional científica del Col·legi, llicenciada en Creative 

Commons Attribution 3.0 

Actualment es troba recollida en els següent catàlegs i bases de dades de 

revistes: Clarivate Analytics, Crossref, Dialnet, DICE, Dulcinea, e-

revist@s, ISOC, latindex, MIAR, DOAJ (Directory of Open Access 

Journals), Sherpa/Romeo I CiteFactor. 

 

En 2019 s’ha publicat: el Vol 9, núm. 17 (2018) i el Vol 10, núm. 18 

(2019). 

 

Actualment està considerada revista emergent per Web of Science i es 

treballa per entrar en Scopus (la major base de dades de citacions i 

citacions bibliogràfiques revisades per pars: revistes científiques, llibres i 

actes de congressos)  

 



Comunicació 

i Publicacions 

Altres Publicacions: 

 

- Redacció de “Guia d’usos i estil de les eines 2.0”, un document de bones 

pràctiques en l’ús de xarxes socials. 

- Redacció criteris per a l'elaboració de documents per al Laboratori de 

Recursos. 

- Manifest “Biblioteques inquietes!” (Comissió Biblioteca com a Agent Social) 

-Finançament de la traducció i impressió del llibre “Expect more” de David 

Lankes (Comissió Biblioteca com a Agent social) 

 

COMUNICACIÓ: 

  

Pàgina Web permanentment actualitzada (notícies d’actualitat, trobades, cursos, 

agenda...) 

Newsletter setmanal que arreplega informació d’actualitat i d’interès pels 

col·legiats: notícies breus, cursos, accés a articles, agenda del COBDCV, etc. 



Comunicació 

i Publicacions 

Notes de premsa sobre temes d’interés per a la professió i el Col·legi o temes 

que cal denunciar en els mitjans de comunicació.  

 

Presència a les Xarxes Socials: Facebook i Twitter, per la divulgació 

d’esdeveniments, cursos, visibilitat de les unitats d’informació valencianes, així 

com comunicació constant amb els col·legiats i professionals. 

 

Nou compte d’Instagram amb la campanya “Biblioteques inquietes” 

 

Nova pàgina web “Biblioteques inquietes” 

 

Nou grup de Facebook “Grup de debat COBDCV”  

 

El COBDCV està entre els més valorats en xarxes socials d'institucions 

relacionades amb la biblioteconomia i la documentació. 

 

 

 

 

  

 



Comunicació 

i Publicacions 

Participació del Col·legi en Llistes professionals i divulgació d’activitats en les 

mateixes. 

 

Edició i publicació de vídeos d’activitats (Punts de Trobada, entrevistes per la 

revista Símile i Jornades de Documentació) al Canal Youtube del Col·legi. 

 

Reportatges fotogràfics d’activitats (Punts de Trobada, Jornades de 

Documentació, cursos) a Flickr. 

 

Alta presència del COBDCV en premsa (més de 30 notícies), Ràdio (5 

entrevistes), i televisió (2 reportatges) en les tres províncies 

  

 



Comunicació 

i Publicacions 



Comunicació 

i Publicacions 

#Connectem 
  

 

Amb l’assistència de 35 professionals 



2019 

Convenis i Serveis 



COBDCV 

Convenis i Serveis 

Convenis d’àmbit acadèmic 
 

COIICV (Colegio Oficial de 

Ingenieros en Informática de la 

Comunitat Valenciana), amb 

l’objecte de: 

Col·laboració conjunta entre les 

dues entitats. Serveis compartits. 

Difusió d’activitats.  

 
 



COBDCV 

Convenis i Serveis 

Convenis d’àmbit acadèmic 
 

 
Conveni amb la Càtedra d’estudis del 

Còmic, Fundació SM, Universitat de 

València. 

Acord de col·laboració amb finalitats 

d'acostament de la formació de graduats 

en Biblioteconomia i Documentació i la 

pràctica professional i d'estrènyer vincles 

que redunden en l'ampliació dels 

objectius comuns. 



COBDCV 

Convenis i Serveis 

Convenis d’àmbit professional 
 
Academia ADOS. L’acadèmia no 

cobrarà la matrícula per a la inscripció 

en el seus cursos de Biblioteques i 

preparació d'oposicions als membres 

del COBDCV. 
 
Amical Wikimedia i, Wikimedia 

España. L'objecte d'aquest acord és 

establir un marc d'actuació per a la 

col·laboració en el desenvolupament 

d'activitats d’interés mutu per a 

ambdues parts.  
 
 

Conveni Amical Wikimedia i Wikimedia España 



COBDCV 

Convenis i Serveis 

Convenis d’àmbit professional 
 
Clásicas y Modernas. Associació espanyola que treballa per la igualtat de 

gènere. 

Conveni Clásicas y Modernas signat a la Biblioteca de la Dona 



COBDCV 

Convenis i Serveis 

Convenis d’àmbit personal 

 
Conveni amb CaguaTravel 

Descomptes en reserves d’hotels, paquets vacacionals, en vols, bitllets de 

tren, espectacles, parcs temàtics, aquàtics i d'atraccions, concerts i esports.   

Descomptes en el lloguer de cotxes i ferris. 

  

 

Conveni amb Mapfre. Descomptes en tot tipus d’assegurances, vehicles, llar, 

sanitàries, especialitzada, hospitalària, etc... 

 



COBDCV 

Serveis al col·legiat i col·legiada - GIA 

Lloc de desplaçament: Roma (Italia) 

 

Col·legiada: Rosa García Robles 

 

Títol del projecte: “Ampliació 

d’Experiències per a les Biblioteques 

Municipals” 

 

 

 

 



Convenis i Serveis 

Assessoria Jurídica  

Consultes: beques, laboral, normativa jurídica, oposicions, 

titulacions, convocatòries, estatuts, places, titulació, etc... 
 
 
 
Escrits i al·legacions davant de l’administració, informes jurídics 
 
 
Entrevistes i seguiment de processos, reunions amb membres del 

COBDCV. 
 
  



Serveis: Ocupació   

Borsa de treball  

En l’actualitat 152 persones apuntades a la borsa / 11 noves al mes de gener i 5 persones 

noves apuntades al juliol de 2019. 
 
10 peticions de professionals d’empreses i institucions. 

 

Borsa de treball oberta fins el 31 de gener. 
 
Activitats: 
Al llarg de tot l’any - Seguiment d’ofertes de treball i convocatòries públiques. Contacte amb col·legiats 

amb temes d’orientació laboral. Desenvolupament d’una nova eina de gestió de la borsa de treball. 

 

11/10/2019 - Xerrada amb estudiants de secundària (Colegio Guadalaviar). Ponència centrada en com 

documentar treballs acadèmics amb èxit. També es va parlar sobre el Grau d’Informació i Documentació i  

les tasques del COBDCV. 
 
17/12/2019 – Fesabid - Reunió del “Grupo de Trabajo en defensa de la profesión”.  



2019 

Territori 



COBDCV 

Territorialitat 



 

VIII Punt de Trobada Bibliotecària. 16 de novembre de 2019.  L’Alcora (l’Alcalatén) 

La Biblioteca Pública de l’Alcora va acollir la vuitena edició del Punt de Trobada.  

 

«En terres de ceràmica: les biblioteques com a instrument de lluita» 

 

● “On ningú arriba. Bibliobuses contra la despoblació”, a càrrec de Valentín Salvador 

● Xilòfag Festival, coordinat per la Biblioteca Matilde Escuder de Vilafranca 

● Biblioteques de colors, a càrrec de Fran Fernández, director tècnic de programes educatius del 

col·lectiu LGTBI+, LAMBDA  



Finalitza la jornada amb el dinar, la visita bibliobús de la Diputació de Castelló i al Museu de Ceràmica 

de l’Alcora. 

 

50 assistents 



COBDCV 

Territorialitat 



 
El Col.legi en Ruta del 2019 

 

Destí: Bocairent (Vall d’Albaida) 

Col·legiada amfitriona:  Pepa Sempere, bibliotecària, arxivera i Cronista Oficial. 

Programa: 

-Recepció a la biblioteca per part de l’alcalde 

-Visita i passeig pel casc antic, el barri medieval, la plaça de Bous, la Cava de Sant Blai, … 

-Dinar de germanor al restaurant el Cancell, finalitzant amb un Photocall 

 

Assistents: 46 col·legiats, més familiars i amics. 
 



En aquesta activitat realitzàrem  

un sorteig de dos viatges en 

globus, per gentilesa  de 

Turismo Valencia. 
 
 
 

Guanyador Viatge en globus  
Col·legi en Ruta 



Campanya  #VacancesCOBDCV  

 

Guanyadora: la  col·legiada Esther 

Peiró, bibliotecària d’Oliva. 

Premi:  el menú del pròxim Col·legi 

en Ruta (Elx, Baix Vinalopó) 

Foto Guanyadora  #VacancesCOBDCV 
Biblioteca del Burgo de Osma 



COBDCV 

Territorialitat 

Tallers i activitats a les tres províncies: 
 
- Curs “Habilitar la biblioteca infantil: llibres, espais i usuaris”. (Castelló, València i 

Alacant) 
 

- Tallers específics 
•   “Transformar la biblioteca en un espacio de creación: fanzines y circuitos” 

(Castelló, València i Alacant) 

•    “Escapa’t de la biblioteca!: aprèn a dissenyar el teu propi escape room”(Gandia) - 

celebració del Dia de la Biblioteca amb les Biblioteques de Gandia.   



2019 

Grups de treball / 

Comissions Tècniques  



Grups de Treball 

Grup de Treball de Biblioteques Públiques 

Grup de Treball de Biblioteques Escolars 

Secció d’Arxius 

Grup de Treball Borsa d’Ocupació 

Grup Treball Revista Símile 

Grup Treball Revista Mei 

Grup de Treball Supervisió de places 

Grup de Treball de Transparència *  

Grup de Treball Documentalistes de la GV *  
 
 



Grups de Treball 

GT. Biblioteques Públiques 

Grup de Treball de Biblioteques Públiques amb 4 comissions 

tècniques: 

 

● CT. Biblioteca con Agent Social 

● CT. Selecció 

● CT. Llei de Biblioteques 

● CT. Fons Local 
 

 

 Seguiment del Conveni 
 



GT. Biblioteques  

CT. Biblioteca com Agent Social 

Social 

Coordinadora: Alícia Sellés 

 

Campanya Biblioteques Inquietes 
 
● Participació Fesabid 

● Traducció llibre Expect More 

● Participació en les XX Jornadas 

Bibliotecarias de Andalucía (AAB) 

 
 
 

 
 



GT. Biblioteques  

CT. Selecció 

 

-  Butlletí Oroneta ( des de 2018 - 8 números) 

-  Guies de lectura del Plan Clic  

-  Trobada bibliotecaris i llibreters (Junts a la Fira)  
 

 
 



Grups de Treball 

Secció Arxius 

Coordinador: Vicent Giménez  

Reunió de la Secció d'Arxius el dia 

2 juliol de 2019. 

 
Proposta de línies de treball: 

- La gestió de la informació: Big Data 

- Avaluació dels arxius valencians 

- El paper dels arxivers en la gestió dels 

documents electrònics. 

- Creació d’un grup de treball per a 

elaborar un catàleg de “Documents 

essencials” 

 

 

  



Grups de Treball 

GT. Borsa d’Ocupació 

 
Seguiment d’ofertes de treball per a la seua difusió entre els membres 

col·legiats. 
 
S’ha assessorat a diferents ajuntaments sobre la correcta formació de 

borses de treball relacionades amb llocs de treball bibliotecaris i 

arxivers. 
 
S’han revisat i enviat diferents cartes, recursos i recomanacions a 

diferents ajuntaments i institucions durant 2019. 
 
Durant tot l’any s’han tingut reunions mensuals per avançar el treball 

amb la plataforma de la Borsa de Treball en la que s’està treballant.  
 
 

Coordinador: Fran Ricau 



Grups de Treball 

GT. Biblioteques Escolars 

 
Coordinadores: Dolors López i Amparo Costa  

 

Objectiu: treballar per la visibilització de la figura del bibliotecari escolar i 

la biblioteca escolar 

 

Balanç 2019: 

- Rellançament del Grup de Treball de Biblioteques Escolars 

- Primeres reunions amb la Conselleria d'Educació - Direcció General 

d'Innovació Educativa i Orientació (DGIEO) amb l'objectiu d'establir un full 

de ruta dintre d'un treball conjunt de col.laboració en el camp de les 

biblioteques escolars. Un treball en el que s'unisquen sinergies 

 

 

 
 



Proposta d’activitats 2020 



Proposta Activitats  

Per al 2020 

 

➢ Gestors d’Informació en Acció 

➢ Jornada Valenciana de Documentació 2020 

➢ Campanya de Col·legiació 

➢ Punt de Trobada 

➢ Col·legi en Ruta 

➢ Continuar treballant amb els diferents Grups de Treball 

➢ Continuar treballant les relacions institucionals 

➢ Celebració Any Carmelina Sánchez-Cutillas 

➢ Crear capa Wiki 

➢ Formació 2020 

➢ Finalitzar la nova plataforma per a la Borsa de Treball COBDCV 

 

 
 
 



Proposta Activitats  

Per al 2020 

➢ Gestors d’Informació en Acció 

 

-  Convocatòria oberta fins el 12/01/2019 

-  Noves bases:  

- Dues modalitats: cooperació i professionalització 

- Terminis marcats : presentació i resolució 

 
 



Proposta Activitats  

Per al 2020 

 
➢ V Jornada Valenciana de 

Documentació 2020: 

Professionals per a una 

Ciutadania Informada. 

 

➢ 14 de febrer de 2020 

 

➢ Seu: Centre Museístic La 

Beneficència  

 

 

 

 
 
 

http://jornades2020.cobdcv.es/


Proposta Activitats  

Per al 2020 

➢ Campanya de Col·legiació 

 

-  Coordina: Paula Traver 

-  Objectius:  

* Crear una nova secció a la web amb textos persuasius que 

connecten amb els potencials col·legiats que estiguen interessats en 

les nostres activitats. 

* Crear material imprés que poguem utilitzar en esdeveniments on 

vénen potencials col·legiats. 

 

 
 



Proposta Activitats  

Per al 2020 

 

➢ Punt de Trobada 

  

-  Dénia (Marina Alta) 

-  Requena (La Plana d’Utiel-Requena) 

  

 

 

➢   El Col·legi en Ruta 

 

-Elx (Baix Vinalopó)       

 

 
 
 



Proposta Activitats  

Per al 2020 

 
➢ Grups de Treball, continuar treballant i de valent... 

 

-  Comissió Tècnica Llei de Biblioteques. 

- Difusió informe situació dels professionals a les biblioteques 

públiques. 

- Propostes de millora de la Llei 4/2011 

- Coordinadora: Dolors López. 

 

 

 
 
 



Proposta Activitats  

Per al 2020 

 
➢ Grups de Treball, continuar treballant i de valent... 

 

- Comissió Tècnica de selecció 

        Coordinadora: Amparo Pons 

Propera reunió 18 de gener 

 

-  Objectiu: Facilitar recursos i donar visibilitat als 

centres especialitzats. 

-  Ferramentes: aliances + coneixement dels 

professionals especialitzats. 

 
 
 



Proposta Activitats  

Per al 2020 

 
➢ Grups de Treball, continuar treballant i de valent... 

 

- Grup de Treball Biblioteques Escolars. 

- Coordinadores: Dolors López i Amparo Costa. 

- Elaboració avaluació estat biblioteques escolars 

- Renovació del web del GTBE  

- Creació de la campanya sobre els professionals 

bibliotecaris escolars dirigit a les AMPA, als centres 

escolars i als nostres col·legiats i graduats. 

- Participació en jornades educatives al mes de maig 

sobre biblioteques escolars. 

 
 
 



Proposta Activitats  

Per al 2020 

 

➢ Celebració Any Carmelina Sánchez-Cutillas (AVL) 

 

 
 
 



Proposta Activitats  

Per al 2020 
 

➢ Crear capa Wiki 

 

- Conveni amb Amical Wikimedia i 

Wikimedia España. 

- Com podem aportar informació fiable i 

aprofitar la visibilitat de l’enciclopèdia més 

consultada del món. 

- #1Lib1Ref 

- 7 de març - Viquimarató a la Biblioteca 

Valenciana sobre Escriptores 

Valencianes. 

- Edicions especials Any Carmelina 

 

 

 

 
 
 



Proposta Activitats  

Per al 2020 

➢ Formació 2020 (1er semestre) 

http://cobdcv.es/va/serveis/formacio/cursos/ 

 

❖ Com referenciar a Wikipedia per a la campanya #1Lib1Ref Tallers a 

gener: Dènia dia 21, Castelló dia 23, Alacant  dia 24 i València dia 28.  

❖ Participació ciutadana al teu arxiu i a la teua biblioteca  

Taller a Alacant, el 10 de Febrer 

❖ L’accessibilitat universal a les biblioteques públiques: els clubs de lectura 

fàcil Curs online. Març 

❖ Introducció a les RDA  Taller a València, Març 

 

 

 

 
 
 

http://cobdcv.es/va/serveis/formacio/cursos/


Proposta Activitats  

Per al 2020 

❖ Biblioteques Escolars, un potencial a explorar. Curs semipresencial. Abril 

❖ Crea vídeos amb el mòbil per les teues xarxes socials o les de la teua 

institució,Taller a València. Abril 

❖ Biblioteques més enllà de les xifres del servei.Curs semipresencial. Maig 

❖ Taller per a emprenedors autònoms.Taller a València. Maig 

❖ Catalogació de Materials Especials (2ª ed). Curs semipresencial). Juny 

❖ Recerques bibliogràfiques en ciències de la salut (3ªed).Taller a 

València. Juny 

 



Proposta Activitats  

Per al 2020 

 

➢ Formació 2020 (2on semestre) 

 

❖ Espanta la por (3ªed) (Curs online ). Juliol 

 

❖ Valoració documental i calendari de conservació (Curs semipresencial). 

Octubre - novembre 

 

 

Seguim treballant ... 

 



Proposta Activitats  

Per al 2020 
 

➢ Finalitzar la nova eina web per a millorar la gestió de la Borsa de 

Treball COBDCV 
 

Canvis en el funcionament de la borsa: 

 

- El barem serà públic (ja aprovat per una comissió interna). 

- La borsa romandrà oberta tot l’any. 

- La puntuació de cada membre es calcularà de manera automàtica. 

- Els nous mèrits aportats pels membres seran validats des de la mateixa 

aplicació. 

- Cada mèrit estarà associat a un document que l’acredite.  
 
 

 
 
 



Proposta Activitats  

Per al 2020 
 

➢ Finalitzar la nova eina web per a millorar la gestió de la Borsa de 

Treball COBDCV 
 

Canvis en el funcionament de la borsa: 

 

- Dos estats possibles d’un membre de la borsa: aturat/a - millora de treball. 

Controlat automàticament amb la data de caducitat del certificat d’atur.  

 

Nova eina disponible a l’abril de 2020. Es començarà des de 0 i no hi haurà 

migració de dades.  
 
 

 
 
 



Serveis: Ocupació   

Borsa de treball - Nova aplicació de gestió 



Serveis: Ocupació   

Borsa de treball - Nova aplicació de gestió 



Serveis   

i organització 

 

 

➢ Assistència jurídica - repensar el servei. 

➢ Programa de contabilitat. 

➢ Cal estalviar un remanent anual en previsió de personal. 

➢ Els narradors valencians ens demanen una trobada de reflexió per a 

elaborar unes pautes de treball a les biblioteques.  

➢ La Federació d’Instituts d’Estudis del PV demana la participació del 

COBDCV al comité de redacció. 

➢ Ampliació imatge corporativa del COBDCV 

   

 

 

 



Aprovació de l’Acta de la 

Sessió 


