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Dels indicadors de gestió a l’avaluació 
d’impacte a la XBM 

• Dimensió gestió (BibDATA. Dades 

de seguiment i avaluació de 

biblioteques)  

 

 

             

 

 

 

• Dimensió comparació i 

benchmarking (Rutlla  i CercleSs 

 

• Dimensió usuari (enquestes i 

estudis qualitatius) 
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Dels indicadors de gestió a l’avaluació 
d’impacte a la XBM 

• El valor de les biblioteques públiques en la societat: retorn i anàlisi per 

segments població 
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Dels indicadors de gestió a l’avaluació 
d’impacte a la XBM 

•  Retorn a la inversió de la Xarxa de Biblioteques Municipals de la província 

de Barcelona (2007-2011) 

 

• El valor de les biblioteques públiques en la societat: el cas de la XBM 
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Dels indicadors de gestió a l’avaluació 
d’impacte a la XBM 

• Necessitat d’avaluar el nou model bibliotecari i els nous serveis en línia 

• Avaluar l’impacte d’aquests serveis com a instrument de millora  
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Tallers de capacitació digital per a persones de +55 
anys de les biblioteques de la Xarxa de Biblioteques 
Municipals (XBM)   
• Propòsit: apropar les tecnologies de la informació i la 

comunicació (TIC) als ciutadans, especialment a les 
persones grans, i reduir l’anomenada escletxa digital. 

• Com? Mitjançant tallers de capacitació digital adreçats a 
persones majors de 55 anys per ensenyar a utilitzar 
tauletes i telèfons intel·ligents  (3 mòduls  de 4 hores). 
Organitzats per la Fundació Pere Tarrés i la Fundació 
Vodafone Espanya en col·laboració amb la XBM 

• Quan?  tercera edició dels tallers, gener- març 2016 

‒ primera edició:  gener-març del 2014: 127 persones a 9 
biblioteques 

‒ Segona edició: octubre 2014-març de 2015: 671 persones a 19 
biblioteques 
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Tallers de capacitació digital per a persones de 
+55 anys de les biblioteques de la XBM 

• Per que? Altres estudis han trobat una relació positiva entre 

o  L'ús d'Internet i: 

• El contacte amb familiars/amistats i la participació en associacions o 
clubs 

• la reducció de la solitud percebuda i de la incidència de la depressió 

• la satisfacció amb la vida, l'autoeficàcia i el suport social 

o La formació en capacitats informàtiques a persones d’edat 
avançada i: 

• Augment de les habilitats per establir nous vincles a la comunitat, 
accedir a la informació i  per mantenir xarxes socials en risc  

• Impacte positiu sobre la sensació de depressió i de soledat i  sobre la 
satisfacció amb la vida 
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AVALUACIÓ dels Tallers de capacitació digital 
per a persones de +55 anys 

• Objectiu: avaluar l’impacte dels tallers de capacitació 
digital sobre diverses dimensions relacionades amb 
el nivell de competències tecnològiques i  la xarxa 
social dels participants. 
– L’ús de les TIC amb finalitats de socialització, econòmiques o d’oci, entre 

altres. 

– L’increment dels usos d’altres serveis de la biblioteca, en especial d’aquells 
relacionats amb les TIC:  

– qualitat i quantitat de la xarxa social dels individus (isolament social). 

• Fonts d'informació: qüestionaris i la informació 
estadística de la XBM.  

• Mètode: disseny experimental.  
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AVALUACIÓ dels Tallers de capacitació digital 
per a persones de +55 anys: fonts d’Informació 

Qüestionari: (preinscripció i 3-5 mesos després finalització cursos) 

• 1. Dades demogràfiques 

• 2. Equipaments (TIC) 

• 3. ús d’Internet general i per raons d’oci : Correu electrònic,  
Whatsapp,  Skype, xarxes socials, llegir diaris, radio, pel·lícules, 
música, jocs. 

• 4. ús d’Internet per comprar o utilitzar serveis (entrades, viatges, 
banca electrònica, cita amb el metge) 

• 5. ús de la web de la biblioteca municipal 

• 6. Nombre i freqüència del contactes amb amics i familiars 

Informació estadística de la XBM: préstec, ús wifi, 
sessions d’ordinador a les biblioteques 
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AVALUACIÓ dels Tallers de capacitació digital 
per a persones de +55 anys: 

Característiques socioeconòmiques i ús d'Internet basal dels 
participants 

• l'edat mitjana va ser de 67 anys i proporció més gran de dones (61%) 

• Més de la meitat amb un nivell educatiu igual o superior a educació 
secundària i el 20% vivien sols. 

• El 59% feien un ús bastant freqüent (diari o quasi diari) d'Internet  i 
11% declaraven no haver-lo utilitzat mai.  

• Més del 50% feien ús d’alguna aplicació social o de comunicació 
(correu electrònic, whassap, facebook, etc) a diari 

• Menys del 20% feien ús d’Internet com a eina d’oci (diaris, radio, 
continguts multimèdia) a diari 

• Menys del 16% havien accedit online  al catàleg de la biblioteca 
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AVALUACIÓ dels Tallers de capacitació digital 
per a persones de +55 anys: 

Hipòtesi: Increment en l’ús d’internet i en la xarxa social dels 
individus participants als tallers 

Resultats:  

• Augment (15%) de la freqüència d’ús de qualsevol aplicació 
relacionada amb la comunicació, ( WhatsApp /Facebook).  

• Augment (18%) freqüència d'ús d'Internet per a qualsevol 
propòsit relacionat amb l'oci i l'accés a mitjans de comunicació.  

• Sense impacte  en l'ús d'aplicacions o propòsits de forma 
individual 

• Sense impacte  en l'ús de la Web de la XBM, connexions wifi i 
préstecs 

• Sense impacte  en la qualitat i quantitat de la xarxa social dels 
individus 
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AVALUACIÓ dels Tallers de capacitació digital 
per a persones de +55 anys: 

Recomanacions  

– Si un dels objectius és que els tallers millorin algun 
aspecte més concret referent a l'educació digital 
dels possibles participants caldria incloure aquests 
conceptes en els continguts del curs.  

– Augmentar l'impacte dels tallers mitjançant la 
diversificació del perfil dels participants (població 
amb nivells d'ús i coneixements previs d'Internet 
més limitats).  
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AVALUACIÓ dels Tallers de capacitació digital 
per a persones de +55 anys: 

• Equip de treball del projecte d’avaluació 
Autors de l’avaluació, Institut Català d’Avaluació de Polítiques Públiques, 
Ivàlua: 
• Ramon Sabes-Figuera 
• Óscar Ferré  
• David Casado  
  
Equip de treball i coordinació, Diputació de Barcelona: 
• Sara Álvarez, Servei de Planificació i Avaluació 
• Toni Feliu, Gerència de Serveis de Biblioteques 
• Ester Omella, Gerència de Serveis de Biblioteques  
• Andreu Orte, Servei de Planificació i Avaluació 
• Esperanza Paños, Gerència de Serveis de Biblioteques  
• Samuel Sabio, Gerència de Serveis de Biblioteques 
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AVALUACIÓ dels Tallers de capacitació digital 
per a persones de +55 anys: 
 

Podeu consultar l’informe en català i en castellà: 

http://www.ivalua.cat/ 

http://www.diba.cat/es/web/biblioteques/estudis 

 

Moltes gràcies per la vostra atenció  

Andreu Orte  ortedelma@diba.cat  

Ramon Sabes-Figuera ramon.sabes@ivalua.cat  
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