
COL·LEGIAR-ME, PERQUÈ?
J U N T S  S Ó M  M É S  F O R T S !

Defensem els interessos de tot el col·lectiu i de
cadascun dels col·legiats. 

 Actuem contra la competència deslleial. 
 Fem visible la nostra professió.

Enfortim els valors ètics i professionals a
través del codi deontològic de FESABID, al

que s’adhereix el Col·legi.

GRUPS DE TREBALL

BORSA DE TREBALL

SERVEIS
PROFESSIONALS

VULL COL·LEGIAR-ME!

CONTACTAN'S I T'AJUDEM

INFORMACIÓ SOBRE LA
PROFESSIÓ 

COL·LABORACIÓ
INTERNACIONAL

JORNADES I TROBADES
BIBLIOTECÀRIES

FORMACIÓ

Accedeix a informació detallada de les
novetats que es produeixen en l’àmbit

professional mitjançant la web, les
publicacions i els informes, i així afrontar els

canvis que es puguen produir en la
professió.

El Col·legi és un punt de trobada i de
col·laboració professional. Pots participar en
els diferents grups de treball per a unificar
criteris, exposar noves idees, escoltar i fer
que la nostra professió continue creixent.

A través del projecte Gestors d’Informació en
Acció (GIA) es proporcionen noves

experiències laborals i humanes a membres
col·legiats, fomentant i difonent bones

pràctiques.

Obtindràs descomptes en els cursos de
formació permanent del Col·legi i d’altres
associacions, com les què formen part de

FESABID.

On enfortir els vincles amb altres
professionals de sectors afins, treballant en

projectes comuns i creant sinergies de trebal

Pots formar part d’una borsa de treball
exclusiva del nostre sector professional.

Accés als serveis d’orientació laboral i
assessorament jurídic, proporcionats pel

Col·legi.

Poden ser membres col·legiats les persones que posseïsquen la
diplomatura en Biblioteconomia i Documentació, llicenciatura en

Documentació, Grau en Informació i Documentació o un postgrau oficial
relacionat amb la Biblioteconomia, la Documentació o l’Arxivística. 

 
Pot ser membre adherit aquella persona que acredite dos anys

d’experiència treballant en Arxius, Biblioteques o Centres de
Documentació i que sigua llicenciada, diplomada o graduada en una altra  

especialitat 
 

Pot ser membre institucional qualsevol empresa o institució, pública o
privada, de l’àmbit de la informació o interessada en el sector, vinculada
professionalment o interessada en la Biblioteconomia i la Documentació. 

informació@cobdcv.es

620 707 369

www.cobdcv.es
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