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PRESENTACIÓ 

El Campus d’Ontinyent naixia l’any 1998 com una extensió 
universitària de la Universitat de València. 

En aquells primers anys no se sabia molt bé el futur del Campus 
però hui compta amb quatre titulacions, el programa UNISOCIETAT 
i una modernització d’infraestructures. 

Encara que des del principi s’ha dotat al Campus d’Ontinyent amb 
una biblioteca i s’han arreplegat més o menys estadístiques d’ella 
no ha sigut fins a l’any 2018 quan la biblioteca del Campus 
d’Ontinyent ha comptat amb personal bibliotecari, fet que ha fet que 
els usuaris del Campus puguen fer un ús més coherent de la 
biblioteca. 

Aquest resum de dades i activitats té per objectiu donar a conèixer 
tot el que s’ha dut a terme durant els anys 2018, 2019 i 2020 (fins 
que va arribar la pandèmia) a la Biblioteca del Campus d’Ontinyent, 
a banda d’explicar la història del Campus i de la biblioteca. 
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HISTÒRIA DEL CAMPUS D’ONTINYENT 

En octubre de 1998 es constituïa la Fundació Universitària Vall        
d' Albaida, amb l’objectiu social de possibilitar la implantació i 
manteniment de les activitats de la Universitat de València a 
Ontinyent i a la comarca de la Vall d’Albaida. 

La constitució d’aquesta Fundació es va realitzar gràcies al 
patronatge de la Universitat de València, l' Ajuntament d'Ontinyent, 
la Caixa d 'Estalvis d' Ontinyent, la Mancomunitat de Municipis de la 
Vall d’Albaida, la Confederació Empresarial de la Vall d’Albaida 
(Coeval) i els Sindicats; Comissions Obreres i la Unió General de 
Treballadors.  

L' Extensió Universitària d'Ontinyent naix al curs 1998/1999, on 
comença a impartir-se la Diplomatura de Ciències Empresarials. 
Tres anys després, al curs 2001/2002, l'oferta acadèmica es va 
ampliar amb el Títol de Mestre en Educació Infantil.  

Aquestes titulacions s’impartiren durant els primers anys en dos 
centres diferents; els alumnes d’empresarials rebien la docència a 
l’antic col·legi Rafael Juan Vidal i els alumnes de Magisteri infantil a 
l’antic col·legi Lluís Vives. 

Al curs 2014/2015 l’oferta acadèmica es va ampliar amb el grau de 
Ciències de l’Activitat Física i l’Esport i en març de 2015 
s’inaugurava el nou aulari del Campus d’Ontinyent, situat al costat 
de l’antic col·legi Lluís Vives. 

Amb aquesta inauguració el campus s’aglutinava en un mateix 
recinte el que facilitava un espai comú de docència i fomentava la 
creació d’un campus universitari. 

Al curs 2017/2018 s’implantà el Grau en Infermeria. 

Actualment, el Campus d'Ontinyent compta amb les titulacions de 
Grau en Administració i Direcció d'Empreses, Grau en mestre en 
Educació Infantil, Grau en Ciències de l’Activitat Física i de l’Esport i 
Grau en Infermeria i el programa UNISOCIETAT. 
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BIBLIOTECA DEL CAMPUS D’ONTINYENT 

El Campus d’Ontinyent va nàixer el curs 1998/1999 i junt al seu 
naixement es va crear la biblioteca del Campus.  

Els primers anys del campus fins l’any 2015, que és quan es va 
inaugurar l’aulari nou i va aglutinar el campus en un únic recinte, les 
dos titulacions que s’impartien ho feien en 2 centres diferents, per 
tant cada centre comptava amb una biblioteca en cada edifici i 
personal per a cada biblioteca. 

En un primer moment, la Fundació Universitària Vall d’Albaida, va 
finançar la contractació de personal per a cada campus. Aquest 
personal s’encarregava de totes les gestions del campus i també de 
la  biblioteca fins l’any 2011. Durant eixos anys cada centre tenia 
una persona assignada en horari de matí. L’any 2011 la Fundació 
deixà de finançar la contractació d’eixes persones i la biblioteca la 
va assumir el personal de secretaria contractat per la Universitat de 
València. 

En gener de 2018 va ser quan es va crear la plaça d’Ajudant de 
Biblioteca i la Universitat va posar personal del Servei de 
Biblioteques i Documentació al capdavant de la biblioteca. 

Des de l’any 2015 la biblioteca s’ubicava a l’edifici Lluís Vives del 
Campus d’Ontinyent en dues sales separades per una porta. En la 
sala de dins estava la biblioteca amb el fons de les titulacions de 
FCAFE i Magisteri i 12 llocs de lectura i en la sala de fora teníem el 
fons d’ ADE i d’Infermeria i el servei de préstec.  

La distribució del fons l’havia fet el personal de secretaria que va 
decidir dividir cada fons segons la titulació de la que provenia i 
segons la biblioteca que havia enviat el fons, ja que el fons de la 
biblioteca del Campus d’Ontinyent provenia de les diferents 
biblioteques que tenien titulació al Campus d’Ontinyent. 

En maig de 2018 la biblioteca va ser ampliada. Aprofitant les obres 
de restauració de la façana de l’edifici Lluís Vives li se va sol·licitar 
al Vicerector d’Economia i Infraestructures el que poguérem tirar 
una paret per a ampliar la biblioteca. El Vicerector ens va autoritzar i 
vàrem guanyar una sala més per a la biblioteca. 
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Durant estos anys el fons ha sigut unificat, la biblioteca ha adquirit 
un arc antirobatori i una màquina autoprèstec i hem posat dos 
aparells d’aire condicionat. Hem ampliat llocs de lectura i hem creat 
una sala d’estudi en grup.  

A banda, des de l’any 2019 la biblioteca compta amb dotació 
pressupostària pròpia per a la compra de bibliografia. 
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LES PERSONES 

 
 Usuaris potencial: PDI, estudiants de grau 

Els principals usuaris de la biblioteca son els estudiants de 
les 4 titulacions que s’oferten al campus d’Ontinyent, PDI i 
PAS del campus i els estudiants del programa 
UNISOCIETAT. A banda també ve molta gent que és 
estudiant d’un altre campus de la Universitat de València però 
que és d’Ontinyent o dels voltants. Al igual que usuaris 
externs (estudiants de primària, de secundària, opositors..) 
que utilitzen les instal·lacions.  

 

El Campus d’Ontinyent compta en el curs 2019-2020 amb un 
total de 800 estudiants de grau, 200 del programa 
d’Unisocietat uns 100 professors, a banda de personal de 
PAS, com és un coordinador de serveis, 2 administratius, 1 
secretari dalt càrrec, una administradora del centre i una 
ajudant de biblioteca. 
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 Personal de la biblioteca 

Ens estos moments la biblioteca compta amb un Ajudant de 
Biblioteca en horari de matí. Però des de gener de 2018 fins que 
va arribar la pandèmia la biblioteca s’obria també de vesprada 
amb un controlador d’accessos. Com es disposa de màquina 
autopréstec se suposava que qualsevol usuari que vullguera 
endur-se un llibre en horari de vesprada ho podia fer per la 
màquina. De vesprada la biblioteca obria de 16:00 a 21:00.  

A partir de setembre de 2020 la biblioteca solament obri de matí 
en horari de 8:30 a 14:00 i una vesprada de 16:00 a 18:00. 

En els diferents períodes d’obertura extraordinària de la 
biblioteca es contracten diferents controladors d’accessos per a 
poder obrir la Sala d’Estudi ubicada al pati del Campus. 

 

ELS ESPAIS 
 
 Llocs de lectura individuals i de treball en grup. Altres 
espais. 

 

El Campus d’Ontinyent compta amb una biblioteca, una sala de 
treball en grup i una sala d’estudi. 

La biblioteca compta amb 24 llocs de lectura i 2 ordinadors per a 
ús dels usuaris.  

Al costat de la biblioteca trobem una sala de treball en grup amb 
12 llocs de treball en grup, una pissarra i una taula amb 
ordinador i escàner. 

La sala d’estudi es troba al pati del Campus i disposa de 32 llocs 
d’estudi. Esta sala és la que s’obri durant els períodes d’obertura 
extraordinària de la biblioteca i en eixa època s’amplien amb 10 
llocs d’estudi més. 



12 
 
 
 

Equipaments 
 

Ordinadors a disposició pública 3 
Ordinadors portàtils prestables 21 
Impressores 1 
Escàners 1 
Màquina autoprèstec 1 

 

 Horaris d’obertura i obertures extraordinàries 

 

Durant els anys 2018 i 2019 la biblioteca ha organitzat dins dels 
períodes d’exàmens obertures extraordinàries de caps de setmana 
(en horari de 9 a 22h) i fins les 12 de la nit entre setmana.  

 

Anys 2018, 2019 i 2020: 

- Obertura extraordinària desembre 2017- gener 2018 
- Període extraordinari maig 2018 – juliol 2018 
- Període extraordinari desembre 2018 – gener 2019 
- Obertura extraordinària setmana de Pasqua 
- Període extraordinari maig 2019 – juny 2019 
- Període extraordinari desembre 2019 – gener 2020 

 

LA COL.LECCIÓ 

 

Les adquisicions 

La biblioteca del Campus d’Ontinyent s’ha format per 
l’aportació de fons que enviava cadascuna de les biblioteques 
que tenien titulació al Campus d’Ontinyent. Així la Biblioteca 
de Socials enviava fons per a la titulació d’ADE, la biblioteca 
d’Educació per a la de Mestre en Educació Infantil, la de 
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Psicologia i Esport per a la titulació de Mestre en l’Activitat 
Física i Esport i la de Medicina per a la d’Infermeria. 

Cadascuna de les biblioteques s’encarregava de comprar la 
bibliografia recomanada per al Campus d’Ontinyent. Eixos 
llibres venien catalogats, teixellats i magnetitzats per les 
diferents biblioteques. Una vegada arribaven al Campus es 
col·locaven al seu lloc. 

La biblioteca estava ordenada segons titulació. Cada cos 
d’armari estava compost per una titulació i dins de cada 
titulació s’ordenaven els llibres segons el tipus d’ordenació 
utilitzat per cada biblioteca. 

Açò feia que hi hagueren diferents colors de teixells, que hi 
hagueren signatures repetides, diferent tipologia de 
signatures, diferents tipus de préstecs, etc., que marejava els 
alumnes i moltes vegades no trobaven les coses. 

La biblioteca també s’ha incrementat pels donatius de 
particulars i entitats que han vullgut donar la seua col·lecció. 
Una de les més importants ha sigut l’incorporació de la 
biblioteca del CEFIRE que estava a Ontinyent i que va ser 
donada íntegrament al Campus. Esta col·lecció constava 
aproximadament d’uns 3000 volums. 

L’any 2018 seria l’últim any que es treballaria aixina. En 
aquest primer any, després de mantenir una reunió amb els 
directors de les diferents biblioteques amb titulació al 
Campus, vam acordar que durant aquest any anaven a 
enviar-me els llibres encara catalogats però sense el teixell, ja 
que entenien que anava a canviar totes les signatures i 
teixells. 

L’any 2018 va servir per a poder unificar la col·lecció, 
inventariar-la i detectar les mancances bibliogràfiques. 

Es van unificar totes les signatures amb el sistema de CDU + 
número currens i també es van unificar els tipus de préstec. 
Ara el tipus de préstec en sala és del tipus 2 (Préstec 15 
dies), el de dipòsit és de tipus 1 (Préstec general) i el tipus 4 
per a portàtils. 
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L’any 2019 la biblioteca va rebre pressupost propi i va 
començar a gestionar la compra de bibliografia. A partir d’este 
moment tot el procés de les adquisicions fins a la incorporació 
en la col·lecció s’assumia per la biblioteca. 

 

Pressupost Any 2019 :  

Consignació 
pressupostària 

Aportació 
centre 

Funcionament 
del centre 

Total 

1693,34 2450,15 
2.000 6143, 

49 

 

Pressupost Any 2020: 

Consignació 
pressupostària 

Aportació 
centre 

Funcionament 
del centre 

Total 

2077,03 

 

2643,49 

 

6.000 10.720,52 

 

Increment de la col·lecció des del 2017 fins el 2019. 

 

Anys Col·lecció 
2017 5420 volums 
2018 5967 volums 
2019 6439 volums 
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ELS SERVEIS 
 

Préstec 
 

L’any 2018 es van atendre 941 préstecs de llibres i un total de 2.892 
transaccions de circulació (préstecs + devolucions + renovacions + 
reserves) i al 2019 es van atendre 1663 préstecs i un total de 4.128 
transaccions de circulació (préstecs + devolucions + renovacions + 
reserves). 
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Any 2018 2019 
   
PRÉSTECS 941 1663 
RENOVACIONS 1035 536 
DEVOLUCIONS 890 1601 
RESERVES 26 328 
   
   
TOTAL  2.892 4.128 
   

 

Evolució de les transaccions de circulació  

 

 

 

Préstec intercampus 
 

El préstec intercampus es va posar en funcionament en maig de 
2017, degut a que els alumnes del campus es queixaven molt de 
la poca bibliografia bàsica que tenia la biblioteca. 
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Els usuaris emplenaven un formulari amb les dades del llibre que 
volien i la Biblioteca d’Educació es va fer càrrec, en un primer 
moment, de la gestió de totes les peticions.  

La Biblioteca d’Educació rebia el formulari, li posava la reserva a 
l’usuari i la gestionava i finalment enviava el document a la 
biblioteca del Campus d’Ontinyent.  

Quan va arribar la responsable de la biblioteca tota la tasca va 
ser assumida per ella, però la biblioteca d’Educació continuava 
sent el nexe entre les diferents biblioteques de València i la 
d’Ontinyent. 

Els alumnes podien demanar pel formulari els llibres que volien o 
bé venien a la biblioteca i se’ls feia la reserva, ja que no podien 
posar la reserva des del catàleg. Les biblioteques rebien les 
notificacions i enviaven el llibre a la biblioteca d’Educació. Tots 
els dimarts passava una empresa de transport a per la valisa que 
hi havia en València i dimecres arribava a Ontinyent i 
s’emportava el que hi havia a Ontinyent per a València. 

L’any 2018 la valisa va parar els dies festius (pàsqua, vacances i 
nadal) i alguna setmana puntual del mes de juliol i setembre. 
L’any 2019 la valisa sols va parar estrictament els dies festius. 

 

Evolució del préstec intercampus per anys 

 

2017 2018 2019 
35 401 448 
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Dades del préstec intercampus de l’any 2019 per biblioteques: 

 

Préstec intercampus 2019  
Pertanyen a  Es presten a Ontinyent 
Socials 40 
Humanitats 60 
Educació 148 
Ciències 9 
Farmàcia 4 
CC Salut 35 
Psicologia- Esport 107 
Biblioteca Dipòsit 45 
Total 448 
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A partir de Novembre de 2020 el servei de préstec intercampus 
canviarà, la biblioteca d’Educació no farà de nexe i cadascuna de 
les biblioteques enviaran per l’empresa de Correus els llibres 
sol·licitats. Amb aquesta nova mesura els llibres tardaran 24-48 
hores en arribar al lloc de destí. 

 

Gestió de la col·lecció 
 

La gestió de la col·lecció de la biblioteca del Campus d’Ontinyent 
s’ha dut a terme fins el 2018 per les diferents biblioteques que 
tenien titulació al Campus. Cada biblioteca gestionava la bibliografia 
recomanada de les titulacions que s’ofertaven a Ontinyent i enviava 
a la biblioteca tots els llibres catalogats, magnetitzats i teixellats.  

La majoria dels professors que hi havien al Campus estaven 
adscrits a un Campus de València, per tant cadascuna de les 
biblioteques amb titulació al Campus enviava un formulari a tots els 
PDI de la seua àrea per tal que emplenaren el formulari de compra 
de bibliografia bàsica. Les biblioteques moltes vegades també el 
que feien era que quan miraven la guía docent de les diferents 
titulacions compraven també un exemplar per a Ontinyent. 

A partir de la incorporació de la responsable a la biblioteca del 
Campus d’Ontinyent aquesta tasca va ser assumida per ella. La 
biblioteca envia a cada professor un formulari per a l’adquisició de 
bibliografia básica de la seua asignatura a partir del mes de maig i 
els professors sol·liciten els documents pertinents per al pròxim 
curs. 

També es consulta la bibliografia recomanada de les diferents 
titulacions per tal de vore les mancances. 
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Consultes presencials i en línea (Question Point) 

 
A la biblioteca s’atenen les preguntes dels usuaris fetes de forma 
presencial, per telèfon, correu electrònic, etc. 

Durant 2018 es va posar a marxa un servei d’atenció a l’usuari 
anomenat “La biblioteca respon”, gestionat amb l’eina informàtica 
Question Point, que ens ha permés canalitzar les consultes a través 
d’un formulari web, millorar la gestió i comptar amb dades 
d’aquestes activitats. La Biblioteca del Campus d’Ontinyent va 
atendre al 2018 un total de 44 consultes i 22 al 2019. 

 A més, s’han atés altres consultes presencials que no s’han pogut 
quantificar. 

Des de juny de 2020 aquest servei  ha canviat pel Xat de la UV. 

 

SUPORT A LA DOCÈNCIA I A L’APRENENTATGE 
 

 Visites guiades a la biblioteca 
 

Abans de l’any 2018 cada biblioteca enviava a un bibliotecari per tal 
que es fera una sessió de benvinguda i els explicara tots els serveis 
dels que constava la biblioteca. Des del 2018 el que es fa és que a 
principi de curs, durant els mesos de setembre- octubre, 
s’organitzen visites guiades a la biblioteca. Normalment estes visites 
s’inclouen dins de les diferents sessions que cada facultat programa 
amb els alumnes de primer. 

Les visites s’inicien amb una xarrada informativa on se’ls presenta 
la biblioteca, serveis, etc. i després es continua amb una visita 
guiada a la biblioteca i la sala d’estudi. 
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Aquestes visites guiades es fan en els quatre graus dels que 
compta el campus. 

 

Cursos de formació per a estudiants 
 

La biblioteca del Campus d’Ontinyent participa des de l’any 2018 en 
els programes Aprén organitzats per l’SBD i el Servei d’Informàtica 
de la UV: Aprén CI2 i Aprén TFG. Aquests cursos tenen un 
reconeixement de d’1,5 crèdits cadascú. 

Des que vaig arribar a la biblioteca els alumnes d’Ontinyent han 
participat molt activament en estos cursos, ja que anteriorment no 
sabien que existien i per tant no solien fer-los. 

Aquests cursos es promocionen en primer lloc en les sessions de 
benvinguda d’inici de curs i després es tornen a difondre quan ix la 
convocatoria oficial dels cursos. 

També s’han impartit molts cursos a petició dels diferents 
professors sobre ús del catàleg i sobre gestors bibliogràfics. 

Bibliografia recomanada 
 

L’any 2019 vaig començar a relacionar en el catàleg trobes la 
bibliografia recomanada relacionada en base a les guies docents de 
les diferents titulacions amb les obres disponibles a la biblioteca. 
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GESTIÓ I QUALITAT 
 

Gestió econòmica 
 

La biblioteca del Campus d’Ontinyent va rebre pressupost propi per 
primera vegada des que existeix la biblioteca l’any 2019 per a poder 
comprar llibres. 

Durant tot l’any 2018 tot l’equipament i material que va adquirir la 
biblioteca va anar a càrrec del Servei de Biblioteques i 
Documentació. 

Durant eixe any la biblioteca va comprar: 

- 1 ordinador de taula per al personal de la biblioteca. 
- 2 ordinadors per a consulta en sala. 
- 1 arc antirrobatori 
- 2 aparells d’aire acondicionat que es van instalar a la 

biblioteca 
- 1 màquina d’autoprèstec 
- Teixells 
- Bandes magnètiques RFID, etc.  

 
La resta d’anys el fons pressupostari que ha tingut la 
biblioteca l’ha destinat a la compra de llibres. 
 
 
 

 Enquestes de satisfacció de l’SBD 
 

Des del curs 2011/2012 trobem que l’SBD realitza enquestes de 
satisfacció entre els seus usuaris, PDI i PAS, però no és fins els 
curs 2017/2018 quan apareixen per primera vegada desglossades 
les enquestes de satisfacció a la biblioteca del Campus d’Ontinyent. 
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A partir de les enquestes de satisfacció la biblioteca analitza els 
resultats obtinguts i proposa millores per a dur a terme. 

 

 Comissió d’usuaris de la biblioteca 
 

L’Any 2020 ha sigut el primer any que s’ha elegit un estudiant per a 
pertanyer a la comissió d’usuaris de la biblioteca. 

 

Mesa de Campus 
 

La Mesa de campus és l’òrgan de coordinació dels centres docents i 
de la qual formaran part, almenys, els degans, les deganes, els 
directors i les directores dels centres, així com, amb veu, els 
administradors i les administradores dels centres, els directors i les 
directores de les biblioteques de campus i el o la cap de la unitat de 
gestió. 

Al Campus d’Ontinyent s’han realitzat un total de 4 Meses de 
Campus en les que la biblioteca ha sigut convocada a cadascuna 
d’elles. 

NOVES ACCIONS  
 

El curs 2019/2020 va ser la primera vegada que la biblioteca va 
participar en les reunions del comité de qualitat per tal de dur a 
terme accions de millora en la biblioteca a partir de les enquestes 
de satisfacció dels usuaris del Campus d’Ontinyent. Les accions de 
millora que va proposar varen ser: 

 
- Millora en els condicions del servei intercampus. 
- Identificar les mancances en el fons de la biblioteca. 
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Aquestes accions de millora s’han aconseguit. El préstec 
intercampus a partir de novembre canviarà i tardarà entre 24 i 48 
hores en arribar al Campus i a l’inrevés. 

S’han detectat les mancances de bibliografia recomanada amb 
l’inventari del fons i amb una aportació extraordinària que va fer el 
Campus a finals de 2018, més la compra de bibliografia a partir de 
tindre fons propi a la biblioteca s’ha aconseguit millorar el fons de 
bibliografia básica. 

Per al curs 2020/2021 es continuaran presentant accions de millora 
i es duran a terme les tasques que falten per finalitzar. 
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Fotos del Campus d’Ontinyent  
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Fotos de la Biblioteca
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