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QUÈ ÉS LA XARXA VIVES

Una plataforma única de serveis 
innovadors i amb valor afegit per a les 
universitats dels territoris de parla 
catalana, per a tota la comunitat 
universitària i per a la societat. 

Una associació d’universitats en 
creixement, amb més de 50 línies 
d’actuació concretes cada any.

El referent per a l’actuació comuna de 
les universitats de Catalunya, el País 
Valencià, les Illes Balears, Catalunya 
Nord, Andorra i Sardenya.
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OBJECTIUS DE COMUNICACIÓ

Mostrar la potència de la regió universitària 
a través de l’oferta de serveis agregats 
i de la tasca de les universitats

Posicionar els serveis de la Xarxa 
per a potenciar el seu ús 
i optimitzar-ne la utilitat

Millorar i intensificar la relació 
amb els públics
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INFORMACIÓ I DIVULGACIÓ DEL CONEIXEMENT

A través de SERVEIS

Guia d’estudis de grau i postgrau
Guia de cursos d’estiu
Llibreria electrònica universitària e-BUC
Biblioteca virtual «Joan Lluís Vives»
Diccionari Biogràfic de Dones
Fòrum Vives. Circuit de Ciència

A través de la COMUNICACIÓ

Portal corporatiu
Canals socials



� SERVEIS: GUIA D’ESTUDIS DE GRAU I POSTGRAU
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Continguts

� Guia amb més de 4.500 titulacions: 

600 graus
1.600 màsters
600 programes de doctorat

Funcionalitats

� Cerca avançada

� Accessibilitat visual a través del mapa

� Informació addicional sobre els 
estudis a cada estat.

Públic objectiu

� Futurs estudiants universitaris

� Societat en general

Interès generat

� Més de 10.000 visites l’any 2011

� Servei nou



� SERVEIS: GUIA DE CURSOS D’ESTIU
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Continguts

� Guia amb 700 cursos a 80 localitats,
impulsats per 30 marcs organitzatius

� Oferta diferenciada de cursos d’idiomes
i de formació continuada

� Reconeixement acadèmic

� Acció especial d’ajuts a la mobilitat: 
DRAC-Estiu

Funcionalitats

� Cerca avançada

� Accessibilitat visual de la informació

Públic objectiu

� Estudiants, professionals, societat 
en general

Interès generat

� 60.000 visites a l’estiu de 2011

� Servei molt consolidat



� SERVEIS: LLIBRERIA ELECTRÒNICA UNIVERSITÀRIA E-BUC
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Continguts

� Més de 8.000 títols del fons editorial
de les universitats a www.e-buc.com

� Promoció de les novetats editorials

Funcionalitats

� Cerca avançada 
i metacercador semàntic

� Opció de compra en línia

Públic objectiu

� Comunitat universitària



� SERVEIS: BIBLIOTECA VIRTUAL «JOAN LLUÍS VIVES»
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Continguts

� Portal amb més de 1.500 obres
clàssiques digitalitzades a  
www.lluisvives.com

� Seccions institucionals, temàtiques 
i per autors

Funcionalitats

� Informació sobre darrers continguts
incorporats

� Cerca d’obres més consultades

Públic objectiu

� Comunitat universitària

� Societat en general



� SERVEIS: DICCIONARI BIOGRÀFIC DE DONES
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Continguts

� Diccionari amb 655 biografies 
de dones destacades dels territoris
de parla catalana a www.dbd.cat

Funcionalitats

� Cerca avançada

� Possibilitat de participació del públic

Públic objectiu

� Comunitat universitària

� Societat en general



� SERVEIS: FÒRUM VIVES. CIRCUIT DE CIÈNCIA
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Definició

� Trobades públiques entre experts 
sobre les seues recerques 
o sobre un tema concret

� Diàleg entre ciència i societat 
arreu dels territoris de parla catalana

Temàtiques 2012

� Som esclaus dels nostres gens?

� Noves tecnologies i intel·ligència
artificial

� Infraestructures ferroviàries europees

� Salut: la qualitat en l’atenció al pacient 

Públic objectiu

� Societat en general



� COMUNICACIÓ: PORTAL CORPORATIU
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Continguts

� El portal inclou notícies dels serveis
i activitats de la Xarxa

� Seccions específiques de divulgació
universitària

Seccions específiques

� Articles divulgatius: «L’espai de…»

� Notícies de les universitats: «Actualitat
universitats»

� Propostes culturals: «Les universitats
proposen»

Públic objectiu

� Comunitat universitària

� Societat en general

Interès generat

� Més de 80.000 visites l’any 2011



� COMUNICACIÓ: CANALS SOCIALS
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Objectius

� Voluntat de diàleg amb el públic

� Aportació de valor informatiu:
iniciatives de la Xarxa i d’universitats

� Altres informacions d’interès 
per al públic

Canals

� Facebook

� Twitter

� Youtube

Públic objectiu

� Comunitat universitària

� Societat en general

Interès generat

� Més de 80.000 visites l’any 2011



www.vives.org


