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La Biblioteca de l’Escola Politècnica Superior 
d’Edificació de Barcelona (EPSEB) està 
especialitzada en les àrees temàtiques 
d'edificació, geomàtica, topografia i organització 
industrial orientada a l’edificació. És un servei 
d’informació i de suport a les tasques d’estudi, de 
docència i de recerca de tota la comunitat 
universitària UPC i en especial de l'EPSEB a la 
qual està lligada des de la seva creació al 1954.  
 
 
 

Remei García Martínez  
 

Cap de la Biblioteca de l’Escola Politècnica 
Superior d’Edificació de Barcelona  

INTRODUCCIÓ 



USUARIS 

El total de visitants al 2017 ha estat 93.086 (  5.710 més que l’any passat) amb 
una mitjana de 8.462 visitants per mes, cal contextualitzar la dada respecte als 
1.687 usuaris potencials de la comunitat EPSEB.  

 

L’horari d’obertura de la biblioteca és de 8’30 a 20h de dilluns a divendres en 
períodes lectius i de 8’30 a 14’30 h de dilluns a divendres en períodes no lectius. 

1.687   
usuaris potencials 

93.086 
visitants anuals 

489  
seguidors a Twitter 

354   
seguidors a Instagram 



ESPAIS I EQUIPAMENTS 
La Biblioteca té 860 m²  

Aquest any s’han realitzat els següents canvis:  

• s’ha obert l’accés a la biblioteca des de la planta 1; s’ha renovat el 
plànol de la biblioteca afegint nova iconografia; 

• s’ha habilitat una nova sala “coffee corner” de descans  

• s’ha dipositat el “SandBox” (o mapa topogràfic interactiu)  

• les sales de treball en grup s’han dotat de noves pissarres de gran 
format. 

210   
llocs de treball 

8 sales de treball 
en grup 

Coffee Corner 

Sandbox 

17 ordinadors 
portàtils 

 Sala de Formació 



SERVEIS 
  

2.479  
reserves de sales 
de treball en grup  

2.729  
préstecs d’ordinadors 
portàtils 

4.532 
préstecs de llibres 

Al llarg del 2017 s’han realitzat 4.532 préstecs de llibres,  és el servei més 
utilitzat de la biblioteca, seguit dels ordinadors portàtils amb 2.729 i de les 
reserves de sales de treball en grup amb 2.479 préstecs. 

Es crea el butlletí Informacions Biblioteca EPSEB, un nou canal de 
comunicació amb el PDI de l’Escola que permet fer difusió de les activitats, 
novetats i altres notícies d’interès de la biblioteca. 

S’han realitzat un total d’11 sessions d’acollida: 4 sessions a estudiants de 
grau ; 4 sessions a estudiants Incoming i 3 sessions a estudiants de Màster. 

A les sessions d’acollida s’ha incorporat un test Kahhot, els estudiants que 
van donar resposta més ràpidament van tenir com a premi una agenda de 
la UPC. 

11 sessions  
d’acollida 



FORMACIÓ D’USUARIS 
Al llarg de l’any 2017 es van realitzar un total de 22 sessions de formació i també 3 
jornades de presentació dels serveis bibliotecaris emmarcades dins de les jornades 
de portes obertes de l’Escola.  

El total d’alumnes assistents a les sessions realitzades durant l’any 2017 per la 
Biblioteca EPSEB ha estat de 595. Les activitats formatives han estat: 
• 4 sessions formatives per als estudiants de mobilitat (4 sessions) 

• 1 activitat formativa per al personal docent investigador 

• Activitats formatives integrades en el pla d’estudi del Grau d’Enginyeria en Edificació 

• Activitats formatives integrades en el pla d’estudis de Màster MUGE 

• Activitats formatives integrades en el pla d’estudis de Màster MUCAE 

• Activitats formatives integrades en el pla d’estudis de Màster PRL 

22 sessions de 
formació 

595 assistents 

3    Jornades 
de portes 
obertes 



COL·LECCIONS 
 
 
A partir de 2017 la nostra Biblioteca passa a ser l’únic proveïdor de còpies de 
normes UNE a través de la Bases de dades Suscrinorma d’AENOR. 
S’ha iniciat l’activitat : Revistes de Geomàtica a l’aula per tal de promocionar la 
lectura de les revistes especialitzades entre els nostres alumnes. 
Continua la col·laboració amb el Centre d’Estudis Lluís Domènech i Montaner, 
enguany aquesta ha consistit en incorporar els sumaris i abstracts en català, 
castellà i anglès de la revista Domenechiana a DIALNET. 

Dins el Pla de desenvolupament de la col·lecció s’ha afegit al llibre l’etiqueta : 
recomanat a la guia docent, aquesta mesura facilita la seva identificació  

38.803 
monografies 

532 
revistes 

2595 Treballs 
acadèmics 

2025 exàmens 



RECERCA 
La Biblioteca ha participat del 23 al 29 d’octubre a la IX Setmana Internacional 
de l’Accés Obert fent difusió a tots els departaments i laboratoris de l’escola 
sobre els avantatges de la publicació en obert dels resultats de la recerca.  

 

Es continua assessorant els investigadors en aspectes com la identificació 
unívoca com a autors,  donant suport en la creació del codi ORCID i en altres 
aspectes com la completesa del propi perfil d’investigador en diferents 
plataformes. 

 

 

292 revisions a 
DRAC 

61 investigadors  
amb ORCID  



GESTIÓ 
Actualment treballen a la Biblioteca 4 bibliotecaris i 3 tècnics de suport, que han assistit 
a un total de 15 cursos de formació. 

Dos membres de la Biblioteca han participat activament en el programa Nexus24, 
concretament en el projectes “La recerca de la UPC en paraules” i  “Coworking. 
Space”. 

La despesa realitzada a la Biblioteca durant l’any 2017 ha estat de 7.386 € en 
l’adquisició de la col·lecció bibliogràfica i 1.845 € en les subscripcions de revistes 
especialitzades en Edificació i Geomàtica.  

L’EPSEB assigna a la Biblioteca un pressupost de 1.500 € destinats a la compra 
d’instruments de diagnosi. 

  

4 bibliotecaris 
3 tècnics de suport 

15 cursos 

9.231 € col·lecció 
bibliogràfica i revistes 



DINAMITZACIÓ 



http://bibliotecnica.upc.edu/biblioteca/biblioteca-escola-politecnica-superior-edificacio-barcelona 
 
@BibEPSEB 
 
@bibliotecaepseb 
 
biblioteca.epseb@upc.edu 

Av. Doctor Marañón, 44-50  
08028 Barcelona 

93 401 62 65 
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