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PROJECT
PROCESS

BIBLIOTEQUES I  AGENDA 2030:
UN PAS MÉS

 

CONCEPTS
Design concepts for the brand

OPTIONS
Stakeholders understand the

options

FINALISE
Design f inal isation and

completion

ASSESS
Design to be assessed to the

stakeholders

 

En aquesta 2ª fase,  volem donar- l i
continuïtat a la formació i  al  trebal l  que es
real itza des de les bibl ioteques valencianes.
 
A causa de les circumstàncies actuals en la
qual ens trobem a conseqüència del
COVID_19,  els cursos   seran impartits per
plataforma onl ine.
 
Les formacions estaràn a càrrec d'Al ic ia
Sel lés i  de la formadora de MUSOL.
 
 
 
Data i  duració:
    * 2,  8 i  15 de juliol  
    *  de 11:00- 13:00 hores
  * Les formacions es realitzaran a través de la   Plataforma
zoom del COBDCV.
 
 
     *Una vegada formalitzada la inscripció rebreu tota la
informació necessària per accedir a la plataforma y tot el
material.

 



PROJECT
PROCESS

 

CONCEPTS
Design concepts for the brand

OPTIONS
Stakeholders understand the

options

FINALISE
Design f inal isation and

completion

ASSESS
Design to be assessed to the

stakeholders

  

 

OBJECTIU:  
 
Superar les bones pràctiques i  les act ivitats 
puntuals per incorporar a la gesió i  planif icació
del  servei  de bibl ioteca.

METODOLOGÍA:  
 
Reflexions i  debat entre el  personal 
assitent,  revisió d'exemples i  dels
continguts proposats.

Les inscripcions a través de
https://docs.google.com/forms/d/1eTUMvCZoQ7OQO-

ZXQM8Yl3lhDih82iS9ZMl8QlAnir8/edit
 

o entra en la web https://www.musol.org/es/



PROJECT
PROCESS

1ª SESSIÓ 2 DE JULIOL 2020
 

CONCEPTS
Design concepts for the brand

OPTIONS
Stakeholders understand the

options

FINALISE
Design f inal isation and

completion

ASSESS
Design to be assessed to the

stakeholders

PROGRAMA

 
 
a_Bibl ioteques sostenibles 2020.
b_Bibl ioteques com agents de sensibi l i tzació.
c_Bibl ioteques com agents d ’acció.

 

1.INTRODUCCIÓ I  CONTEXT.

 

 

 

2ª SESSIÓ 8 DE JULIOL 2020
 

 
 
a_Més que bones pràctiques:  estratègia i  v is ió,
b_Línies de trebal l :
          1.  Col- leccions.
          2.  Alfabetització.
          

2. SERVEIS AMB PERSPECTIVA D'AGENDA 2030

3ª SESSIÓ 15 DE JULIOL 2020
 

 

          
          c_ Accés signif icatiu a la informació.
          d_ Impacte mediambiental  i  sostenibi l i tat  dels serveis.

2. SERVEIS AMB PERSPECTIVA D'AGENDA 2030

3.DESENVOLUPAMENT D'UN PROJECTE (OPCIONAL I
TUTORITZAT) 

a_Identif icació.
b_Defnició.
c_Proposta de desenvolupament i  avaluació.


