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Tal com indica el Programa Paideia de les biblioteques de la UPC dins l’apartat “Informació i difusió a la comunitat”, el

Servei de Biblioteques i Documentació elaborarà i publicarà un informe sobre els resultats dels objectius anuals durant el

període 2000-2005, i un informe final del Programa l’any 2005.

Tot i que aquest primer informe, corresponent a l’any 2000, arriba, a causa de diverses circumstàn-

cies, amb un cert endarreriment, crec que aporta allò que s’espera d’ell: s’hi refereixen les diverses actuacions que s’han

realitzat a les nostres biblioteques a partir dels objectius del mateix  programa Paideia. Cal fer esment que s’han seguit

fent les actuacions habituals per mantenir els serveis bibliotecaris bàsics a un nivell de qualitat molt satisfactori; serveis

com ara l’accés i obertura a les biblioteques amb un horari únic a totes elles, el servei de préstec, el servei de formació i

l’accés a les col˙leccions bibliogràfiques.

El nou programa, i per tant les actuacions realitzades durant l’any 2000, ha incidit clarament en el

desenvolupament de tres idees claus que considero que canviaran la imatge, els rols i les funcions de les biblioteques uni-

versitàries. En primer lloc, el canvi en la noció de biblioteca com a lloc, convertint-se en un espai social amb un incre-

ment permanent de recursos lligats a l’aprenentatge i no pas en un magatzem de llibres o un lloc només per estudiar.

Després, el canvi en l’accés a la documentació, amb un important increment de la informació i documentació electrònica

i digital disponible des de qualsevol PC connectat a la xarxa. Finalment, el canvi del rol del bibliotecari que s’anirà trans-

formant cada vegada més en un nou agent formador i gestor en l’ús i aprofitament de la informació.

Aquests canvis ja els podem apreciar a “Bibliotècnica: La Biblioteca Digital de la UPC”, un projecte

posa a l’abast de la Universitat el primer i més gran “contenidor” de documentació científica i tècnica en suport electrò-

nic i en text complet. Hom ja ha dit que la nova imatge de la universitat es fonamentarà principalment en el software

educatiu, encara no del tot desenvolupat ni implementat, i en la biblioteca digital.

En tot cas, espero que aquest informe pugui ajudar a tothom a conèixer el que s’ha fet realment i

el que encara ens manca per fer.

Sebastià Xambó Descamps

Vicerector de Sistemes d'Informació i Documentació

Pròleg
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L’any 2000 ha estat el primer any del Programa Paideia (2000-2005) del Servei de Biblioteques i Documentació de la

UPC. En aquest document s’informa de les diverses actuacions que s’han dut a terme a les biblioteques, de l’estat actual

d’alguns projectes iniciats i dels resultats ja aconseguits.

El document està estructurat en tres apartats:

• Avaluació d’objectius

• Actuacions a les biblioteques

• Dades estadístiques

Els tres apartats estan relacionats i segueixen la mateixa organització del Programa Paideia, el qual

especifica els objectius en cinc grans àrees: aprenentatge, recerca, xarxa, humanisme i organització.

Els resultats més significatius d’aquest primer any són molts, però voldria citar alguns que crec que

són i seran importants per al desenvolupament del Servei de Biblioteques i Documentació en els propers anys:

• La migració del catàleg bibliogràfic de la UPC al sistema UNIX, que ens permetrà implementar

un nou programari molt més obert on es pugui consultar i gestionar d’una forma integrada la

informació i la documentació en suports molt més diversos i variats com ara suports electrònics,

d’imatge i so, recursos d’Internet, mètodes d’aprenentatge en xarxa, etc., amb nous sistemes de

catalogació i classificació de metadades.

• L’oferta de sessions de formació en bases de dades i recursos documentals i electrònics dispo-

nibles a les biblioteques. Aquesta oferta enviada a cada un dels professors de la UPC pretén obrir

una nova línia de serveis bibliotecaris estandaritzada i anual relacionats amb la formació. Som

conscients que les TIC han aportat grans avantatges al processament i la gestió de la informació i

la documentació científica i tècnica, però a hores d’ara és necessari que els usuaris puguin adquirir

les habilitats necessàries per aprofitar i gestionar les bases de dades, les revistes electròniques i els

recursos que Internet els ofereix. És per això, que cal potenciar i oferir cursos de formació als

usuaris tot desenvolupant la figura del bibliotecari com a formador.
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• L’inici i seguiment dels diversos projectes de renovació, rehabilitació, integració i construcció

de noves biblioteques: EUPVG, EUPB, ETSAB, EUPM, EPSC, ESAB, EUETIB, BRGF i Serveis

Generals a Torre Girona.

• La creació de la nova Biblioteca Digital de la UPC anomenada “Bibliotècnica”, que ens ha de

permetre oferir la documentació en text complet i els serveis bibliotecaris en línia des d’una

única interfície molt més clara, fàcil, ràpida i atractiva. L’objectiu de Bibliotècnica és que l’usuari vir-

tual pugui accedir a tot allò que necessita de les biblioteques, sense haver de desplaçar-se física-

ment. Per aconseguir això s’haurà de digitalitzar el màxim nombre de documents, incrementar el

nombre, l’accés i la qualitat de revistes, llibres i tesis electròniques, bases de dades, etc., i oferir uns

bons serveis bibliotecaris en línia. En un futur pròxim, Bibliotècnica juntament amb el programari

docent serà la base de l’èxit de l’“e-learning” (aprenentatge electrònic).

• L’increment de recursos relacionats amb la difusió i la promoció de l’humanisme i la cultura, amb

l’adquisició de diverses col.leccions (poesia, ciència ficció, música, novel.les, etc.) per les biblioteques.

• El nou model organitzatiu basat en 3 grans àrees de gestió i serveis: aprenentatge, recerca i

digital, que ens permetrà adaptar les nostres tasques internes i els nostres objectius a les necessi-

tats dels usuaris i, potenciarà alhora, noves funcions i competències de les persones que treballen

al Servei de Biblioteques i Documentació.

• Finalment, cal dir que durant l’any 2000 s’ha incidit especialment en els objectius promoguts i rea-

litzats dins del Consorci de Biblioteques Universitàries de Catalunya, CBUC. S’han realitzat pro-

jectes que fan referència principalment al desenvolupament i al creixement del Catàleg Col.lectiu

de les Universitats de Catalunya, CCUC; la Biblioteca Digital de Catalunya, BDC, plataforma que

permet la consulta de bases de dades i revistes electròniques de forma consorciada, i serveis

bibliotecaris directes als usuaris.

Espero que aquesta memòria sigui, no solament un document explicatiu del que s’ha fet, sinó un

rendiment de comptes dels recursos que la UPC destina al Servei de Biblioteques i que aquest transforma en serveis

bibliotecaris a l’abast de la comunitat universitària, destinats a satisfer les seves necessitats d’informació, estudi i documen-

tació.

Dídac Martínez

Director del Servei de Biblioteques i Documentació de la UPC
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A. Avaluació d’objectius





Objectiu general de l’eix

Aconseguir satisfer les necessitats bàsiques actuals i futures d’informació i documentació dels membres de la comunitat univer-

sitària de la UPC durant el seu procés d’aprenentatge amb un alt grau de qualitat i exigència. Això significa:

• Potenciar el treball conjunt entre el personal de les biblioteques i el personal docent, amb la finalitat

d’aconseguir introduir i aprofitar dins el sistema d’aprenentatge els diferents recursos i serveis bibliote-

caris.

• Incrementar, potenciar i preservar les col.leccions bibliogràfiques bàsiques i altres materials de suport a

la docència

• Millorar els serveis bàsics directes als usuaris, i diversificar i ampliar l’oferta d’espais i equipaments dis-

ponibles.

1.1 Formació d’usuaris

• S’han realitzat 183 sessions d'informació sobre els recursos i els serveis bibliotecaris per als estudiants de nou ingrés,

a les quals hi han assistit un total de 2.819 estudiants (52,4% sobre el total dels estudiants matriculats).

• S’ha elaborat una enquesta d’avaluació de les sessions d’acollida als estudiants assistents per introduir millores per al

proper curs 2001-2002.

• S’ha participat en l’elaboració dels mòduls de formació del Programa d’Acollida de la UPC per normalitzar i estandar-

ditzar aquesta oferta de formació a totes les escoles per al proper curs 2001-2002.

• S’ha revisat i elaborat la documentació sobre els serveis bibliotecaris (Accés: La biblioteca t’informa) que es lliura als

estudiants, i s’han editat noves carpetes per a les sessions de formació d’usuaris.

• S’han introduït millores en les sessions de formació que es realitzen als usuaris de nou ingrés: en la documentació lliu-

rada, en l’organització de les sessions, en els continguts, amb la realització d’exercicis, etc.
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1.2 Àrees d’autoaprenentatge

• S’ha obert l’àrea d’autoaprenentatge de la biblioteca de l’EUETIB (CEIB) i s’ha reorganitzat l’àrea d’autoaprenentatge

de la Biblioteca Rector Gabriel Ferraté. Actualment estan en fase d’implementació les noves àrees d’autoaprenentatge

a les biblioteques següents: EUPB, EUPVG, EUPM i ETSAB.

• S’han adquirit 147 volums, corresponents a 12 títols, de materials d’autoaprenentatge de llengua catalana segons les

recomanacions del Servei de Llengües i Terminologia, que s’han posat a l’abast dels usuaris a les àrees d’autoaprenen-

tatge de les biblioteques.

• S’han adquirit a cada àrea d’autoaprenentatge diferents materials per aprendre idiomes i sobre altres qüestions.

1.3 Serveis bibliotecaris bàsics

• Diverses biblioteques han introduït millores en l’oferta de serveis bibliotecaris bàsics: oferir informació a través de la

pàgina web, millorar la informació de l’àrea de referència i la informació bibliogràfica, millorar l’ambient d’estudi amb

campanyes de silenci, etc.

• S’ha començat a recollir informació sobre cartes de serveis existents, tant de les pròpies biblioteques de la UPC com

d’altres biblioteques universitàries, per començar a treballar en la redacció de la carta del Servei.

• S’han ofert 48 beques als estudiants de la UPC per donar suport a les biblioteques.

• S’ha augmentat el nombre de punts d’autopréstec amb la incorporació d’una nova màquina a la BCT. Aquestes

màquines permeten que l’usuari pugui gestionar el préstec de llibres d’una forma autònoma sense passar pel taulell

de préstec.

• S’han incorporat 400 alumnes de nou ingrés de l’Escola Superior d’Agricultura de Barcelona a la base de dades d’u-

suaris del catàleg de les biblioteques de la UPC.

• Dins del marc del CBUC, s’ha prorrogat un any més l’acord de préstec in situ entre les biblioteques consorciades.

Biblioteca i aprenentatge
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1.4 Col.leccions bibliogràfiques bàsiques

• S’han adquirit, catalogat i integrat al catàleg de la UPC 31.713 documents i 1.025 noves col.leccions de revistes.

• S’ha continuat potenciant la línia d’ambientalització de les biblioteques incrementant les col.leccions bibliogràfiques en

temes mediambientals.

• S’ha iniciat la integració del catàleg de l’Escola Superior d’Agricultura de Barcelona al catàleg de la UPC. Això suposa

incrementar el fons bibliogràfic de la UPC amb 12.000 títols, 14.000 volums i 600 col.leccions de revistes.

• S’han implementat diverses actuacions per a la millora de la qualitat, l’actualitat i l’accés de les col.leccions bibliogràfi-

ques, principalment en les seccions: bibliografia de la guia docent, obres de referència, apunts, exàmens, normes i plà-

nols.

• S’ha elaborat un document de treball sobre la política d’adquisicions del Servei de Biblioteques.

• Dins del marc del CBUC, s’ha incrementat el nombre de proveïdors que permeten l’adquisició de documents

bibliogràfics amb la catalogació al CCUC com a valor afegit.

1.5 Equipaments i millores

• S’ha construït la nova Biblioteca de l’EUPVG de 1.534 m2 i amb 281 places de lectura.

• S’ha ampliat i rehabilitat la Biblioteca de l’EUPB de 860 m2 i amb 198 places de lectura.

• S’han iniciat els procediments i els concursos per construir la nova Biblioteca del Campus d’Arquitectura de

Barcelona.

• S’han iniciat els procediments i els concursos per construir la nova Biblioteca del Campus de Castelldefels.

Biblioteca i aprenentatge
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• S’han ampliat i rehabilitat els espais de Serveis Generals i Direcció a Torre Girona.

• S’han ampliat i reorganitzat diferents espais de les biblioteques tot incrementant l’aprofitament dels espais: àrea de

recerca de la BRGF, àrees tècniques, servei de préstec, prestatgeries, etc.

• S’han continuat obrint algunes biblioteques en caps de setmana, festius, nits i en període d’exàmens: BRGF, BCT,

ETSEIB, EUPVG, ETSAB i EUPM.

• S’han incrementat els punts d’accés a la xarxa perquè els usuaris puguin accedir-hi amb el seu PC portàtil.

Biblioteca i aprenentatge
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Biblioteca i recerca

Objectiu general de l’eix

Intensificar el paper de les biblioteques com a proveïdores de recursos d’informació al servei de la recerca i la creació de conei-

xements desenvolupats a la UPC, situant la informació com un dels eixos bàsics en el camp de la recerca. Això significa que:

• Les biblioteques han de posar a l’abast de les necessitats de recerca de la comunitat universitària i de

les empreses el suport documental perquè es pugui incrementar la qualitat del coneixement tecnològic

de la universitat i de la societat.

• Aquests objectius bibliotecaris s’hauran potenciar en un nou marc de col.laboració i treball conjunt

entre els diferents agents implicats en el marc de la recerca i innovació tecnològica de la UPC.

2.1 Formació d’usuaris

• S’ha creat un marc de treball amb les biblioteques per impulsar una formació d’usuaris diferent a la de nou ingrés:

sessions de formació generals, temàtiques, vinculades als estudis de la UPC i d’autoaprenentatge.També s’han definit

els continguts de formació perquè s’ajustin el màxim a les necessitats reals dels usuaris.

• S’ha dissenyat una oferta global de formació segmentada per grups d’usuaris.

• S’han organitzat 67 accions formatives que s’han avaluat quantitativament i qualitativa: 13 s’han preparat amb profes-

sors d’assignatures de segon cicle, 3 amb el Servei de Llengües i Terminologia, 1 amb l’ICE i 1 amb la Fundació

Politècnica de Catalunya.

• S’ha elaborat i presentat a la comunitat universitària “L’oferta de serveis bibliotecaris de suport a la recerca”.
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2.2 Serveis bibliotecaris de recerca

• S’han consolidat, millorat i potenciat els serveis de recerca clau: obtenció de documents, revistes i sumaris electrònics,

bases de dades i serveis d’informació bibliogràfica.

• S’ha engegat el 7è Programa de bons de documentació, amb una aportació econòmica de 1.500.000 PTA. S’han ator-

gat 37 bons al servei de teledocumentació i 125 al Servei d’Obtenció de Documents.

• Amb la col.laboració de l’Oficina Tècnica de Programació, s’ha format els bibliotecaris de recerca en les eines, els pro-

ductes i les institucions de la UPC vinculades a la recerca (base de dades Fènix, línies de recerca, etc.).

• Entre 7 biblioteques i la Unitat de Recursos per a la Recerca, s’han fet un diagnòstic i un pla de millora del Servei

d’Obtenció de Documents, servei que es considera clau per a les persones que fan recerca a la Universitat.

2.3 Col.leccions bibliogràfiques de recerca

• S’ha prosseguit en la selecció, l’adquisició i la implementació de noves bases de dades tant a nivell de la UPC com del

Consorci de Biblioteques Universitàries de Catalunya, CBUC.

• S’ha treballat per garantir la màxima exhaustivitat en l’accés a les revistes i els sumaris electrònics dels títols subscrits

per la UPC.

• S’han adquirit més de 2.000 revistes electròniques en text complet.

• S’ha centralitzat la gestió de l’adquisició de les revistes de les biblioteques des de SGB per optimitzar al màxim els

recursos econòmics i garantir l’accés a les revistes electròniques a tota la comunitat universitària. S’han adquirit un

total de 1.019 revistes en paper.

• S’ha impulsat, coordinat i supervisat l’alimentació i l’ús de les bases de dades de recursos web EP!

Biblioteca i recerca
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2.4 Integració dels recursos i serveis

• S’ha col.laborat amb l’OTP i la Comissió de Publicacions Notables del Vicerectorat de Recerca per actualitzar la llista i

els criteris de congressos considerats notables per la UPC.

• S’ha continuat la col.laboració amb el Pla de medi ambient de la UPC i s’ha renovat la subscripció a la base de dades

Wasteinfo.

• S’ha continuat la catalogació i la classificació dels fons bibliogràfics departamentals: s’han incorporat 4.567 llibres i 581

col.leccions de revistes de fons de departaments i instituts al catàleg de les biblioteques de la UPC.

• S’ha obert la convocatòria de l’any 2001 per a la coparticipació amb els departaments, els instituts i altres unitats de

la UPC per a l’adquisició de fons bibliogràfics de suport a la recerca. Mitjançant aquesta modalitat, s’han adquirit 134

llibres i 79 subscripcions de revistes.

• S’ha iniciat la integració al catàleg de les biblioteques de la UPC dels fons bibliogràfics de la biblioteca del Rectorat.

2.5 Suport a les empreses, els col.legis i les associacions professionals

• S’ha iniciat un acord d’integració i cooperació amb la Biblioteca de l’Associació i Col.legi d’Enginyers Industrials de

Catalunya.

• S’han introduït polítiques de tarifació de serveis bibliotecaris per a usuaris altres que els de la comunitat universitària,

aplicables per les biblioteques a partir de 2001.

• S’han ofert i presentat els serveis bibliotecaris a la Fundació Politècnica de Catalunya i s’han organitzat sessions de

formació a mida sobre la recerca d’informació i eines electròniques d’accés a la informació.
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Objectiu general de l’eix

Facilitar l’accés dels usuaris als recursos i els serveis bibliotecaris digitals en xarxa i, a la vegada, integrar-los en els diversos pro-

jectes digitals, actuals i futurs, de la comunitat universitària. Això significa:

• Incrementar els recursos digitals disponibles en xarxa.

• Incrementar l’ús dels recursos digitals des de qualsevol lloc i projecte de la xarxa.

• Integrar i treballar conjuntament amb els diversos projectes digitals de la Universitat.

• Col.laborar i treballar conjuntament amb Serveis Informàtics.

• Col.laborar en el projecte de Biblioteca Digital de Catalunya.

3.1 Biblioteca digital de la UPC (BDUPC)

• S’ha creat el nou portal anomenat Bibliotècnica: la biblioteca digital de la UPC, que inclou els actuals i futurs recur-

sos electrònics d’informació i documentació científica i tècnica (http://bibliotecnica.upc.es).

• S’han renovat les bases de dades documentals i s’ha incrementat l’accés a noves revistes electròniques.

• S’ha fet un prototip d’una assignatura virtual que integra els recursos i els serveis digitals bibliotecaris per definir la

relació de Bibliotècnica amb e-Atenea.

3.2 Digitalització i conservació

• S’han fet accessibles, per a la consulta i la lectura des de Bibliotècnica, 244 llibres electrònics publicats per Edicions

Virtuals de la UPC.

• S’ha començat la digitalització de 1.125 exàmens per fer-los accessibles des de Bibliotècnica.

• S’està elaborant un projecte per digitalitzar els projectes i treballs de fi de carrera dipositats a les biblioteques.
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• S’ha participat en el grup liderat per la UPC sobre metadates IMS (http://www.imsproject.org).

• S’ha participat activament en el projecte de digitalització i accés a tesis “La universitat digital, laboratori de la societat de

la informació: Biblioteca digital:Tesis digitals on-line“ liderat pel CBUC, anomenat TDC@T (http://www.tdcat.cesca.es/).

3.3 Innovació tecnològica

• S’ha començat el projecte de migració del catàleg a un sistema UNIX que permetrà una consulta més ràpida a un

nombre més elevat d’usuaris. Aquesta nova tecnologia permetrà en un futur pròxim adquirir un sistema molt més

funcional, integrat i multimèdia del catàleg.

• S’han digitalitzat 68 vídeos de les biblioteques en la fase pilot del projecte “Vídeo sota demanda”. Aquest projecte ens

permetrà digitalitzar les diverses col.leccions de vídeos actuals i futurs de les biblioteques i fer-los accessibles des de

Bibliotècnica.

• S’ha adquirit i instal.lat a la BCT una màquina d’autopréstec 3M, que permet que els usuaris puguin treure els llibres

en préstec de forma autònoma sense haver de passar pel taulell de préstec de la Biblioteca. Amb aquesta adquisició

ja són 3 les biblioteques que poden oferir aquest servei: BRGF, BCT i ETSEIB.

3.4 Convergència del Servei de Biblioteques amb Serveis Informàtics / UPCnet

• S’ha començat a elaborar el document “Acord de prestació de serveis per a Biblioteques” de UPCnet. Aquest acord

ha de reflectir els nivells de suport i els estàndards de servei de UPCnet envers el Servei de Biblioteques i

Documentació.

• S’han adquirit 80 PC en modalitat de rènting per renovar el parc informàtic de les àrees d’autoaprenentatge de la

BRGF i de la Biblioteca de l’ETSEIB i s’ha adquirit nou equipament informàtic per a les biblioteques de l’ETSAB,

l’EUPB, l’EUPM i l’EUPVG.
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3.5 Aliances i projectes consorciats

• S’ha continuat treballant i participant d'una forma activa amb el Consorci de Biblioteques Universitàries de Catalunya,

CBUC, per desenvolupar i promoure la Biblioteca Digital de Catalunya, BDC.

• S’ha continuat en la participació activa a través dels grups de treball de la Red Española de Bibliotecas Universitarias

REBIUN. Concretament el Servei de Biblioteques i Documentació de la UPC coordina el grup sobre documentació

electrònica. (http://escher.upc.es/Rebiun/).

• S’ha participat en el grup de treball creat per les biblioteques universitàries de la Conference of European Schools for

Advanced Engineering Education and Research, CESAER, per començar projectes de col.laboració a fi de compartir

informació electrònica i adquirir bases de dades de forma consorciada.
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Objectiu general de l’eix

Aconseguir que els membres de la Universitat puguin adquirir i desenvolupar una formació integral basada en els valors solida-

ris i democràtics de les persones, la defensa i el treball per a la biodiversitat i el desenvolupament tecnològic sostenible. Això

significa:

• Potenciar la participació activa de les biblioteques en els diferents projectes culturals que realitza i pro-

mou la UPC.

• Potenciar la participació activa de les biblioteques en els diferents projectes culturals que realitzen i

promouen les ciutats on la UPC està inserida.

• Aconseguir que les biblioteques siguin espais socials dels campus i de les escoles, on els seus usuaris

han de poder créixer i formar-se a través de la lectura, la reflexió, la crítica i l’art.

4.1 Integració als projectes culturals de la UPC

• S’ha participat amb el Centre de Cooperació per al Desenvolupament, CCD, de la UPC en un projecte de formació

en serveis bibliotecaris adreçat als bibliotecaris de la Universitat Instituto Superior Politécnico José Antonio

Echeberría, ISPJAE, Cuba.

• S’està participant en el projecte europeu Tempus Tramal gestionat per la Unitat de Formació de Formadors, UNIFF,

de la UPC en formació en serveis bibliotecaris adreçat als bibliotecaris de la Universitat Politècnica i d’Agricultura de

Mongòlia.

• S’han fet diverses exposicions de llibres i altres documents per tal de dinamitzar els diferents actes culturals organit-

zats per les escoles, les facultats i els campus.
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• S’ha redefinit el Centre de Documentació i Debat en Enginyeria Civil i Medi Ambient, CDDECMA, per donar suport

documental a la recerca del passat i del present en l’Enginyeria Civil i del Medi Ambient, tant a l’estudiós, com al pro-

fessional, a l’investigador i a les entitats que ho demanin.

4.2 Biblioteca i col.leccions especials

• S’han adquirit 1.471 documents de noves col.leccions bibliogràfiques de temes no tècnics, que es troben disponibles a

les biblioteques.

• S’ha editat i difós el catàleg bibliogràfic de la Col.lecció de Poesia rector Gabriel Ferraté.

4.3 Patrimoni bibliogràfic cultural de la Universitat

• S’han continuat catalogant i classificant els diversos fons antics de les biblioteques de la UPC. Això permetrà que des

del catàleg es facin més accessibles als investigadors i els historiadors les diverses col.leccions bibliogràfiques antigues.

4.4 Aliances

• S’han realitzat acords de col.laboració amb la Xarxa de Biblioteques de la Generalitat i s’han ofert una sèrie de cur-

sos adreçats a biblioteques públiques.

• S’estan realitzat diversos contactes entre biblioteques de la UPC i biblioteques de les xarxes de la Diputació de

Barcelona i de la Generalitat de Catalunya.

4.5 Biblioteca i ciutats

• S’ha potenciat la col.laboració d’algunes biblioteques amb diversos ajuntaments perquè la informació cultural sigui

dipositada i consultable des de la biblioteca.
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Objectiu general de l’eix

Aconseguir que el Servei de Biblioteques i Documentació doni resposta a les necessitats actuals i futures dels usuaris interns i

externs de la Universitat. Això significa:

• Aconseguir un model organitzatiu basat en les capacitats de les persones i les necessitats dels usuaris.

• Aconseguir uns serveis basats en les TIC i de màxima qualitat contrastada.

• Formar els membres del personal per ser professionals qualificats en la gestió i la producció de la

informació i la documentació.

5.1 Organització i planificació del Servei de Biblioteques

• S’ha elaborat un nou projecte organitzatiu del Servei de Biblioteques i Documentació que inclou una estructura basa-

da en tres àrees: aprenentatge, recerca i digital. Aquest model s’ha d’implementar  progressivament a totes les biblio-

teques del SBD.

• S’ha integrat plenament la Biblioteca de l’EUETIB i actualment està en procés d’integració la Biblioteca de l’ESAB.

5.2 Accés, selecció, formació i desenvolupament professional

• S’ha elaborat un pla específic de formació per a les persones del Servei de Biblioteques i Documentació per poten-

ciar les competències professionals de cadascú i desenvolupar els nous perfils professionals.

• S’han realitzat 32 accions formatives amb una assistència de 84 persones del Servei.

5.3 Innovació tecnològica i nova gestió i planificació del treball

• S’ha iniciat el Programa de contribució individual, que permetrà avaluar la implicació i el treball de les persones en 10

objectius Paideia.
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• S’ha dissenyat i implementat una aplicació feta amb el programari Lotus Notes per fer el seguiment, l’avaluació i la

comunicació dels objectius Paideia.

• S’han analitzat i avaluat els canals de comunicació actuals; s’ha elaborat un pla d’informació i comunicació interna, i

s’ha elaborat el Pla de comunicació del Servei de Biblioteques i Documentació.

5.4 Qualitat, avaluació i reenginyeria de processos

• S’ha finalitzat l’avaluació de la BRGF segons el projecte d’avaluació de les biblioteques universitàries catalanes promo-

gut per l’Agència de Qualitat del Sistema Universitari Català.

5.5 Gestió, control i avaluació de recursos

• S’ha elaborat i implementat una nova distribució del pressupost assignat al Servei de Biblioteques i Documentació a

partir dels eixos del Programa Paideia.

• S’ha incrementat l’oferta de proveïdors amb serveis de valor afegit per a l’adquisició de col.leccions bibliogràfiques de

les biblioteques.

• S’ha aprovat una nova tarifació per serveis d’informació documental a mida.

• S’han adquirit diverses col.leccions de revistes electròniques i bases de dades d’una forma consorciada mitjançant el

CBUC.

• Diverses biblioteques han analitzat els seus processos interns per aconseguir una qualitat superior.
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B. Actuacions a les biblioteques





Biblioteca i aprenentatge

Formació d’usuaris

• S’ha dissenyat i realitzat una sessió d’acollida i informació virtual per a usuaris de 2n i 3r cicle i recerca (professors

convidats, doctorands, alumnes Sòcrates, etc.) i s’ha traduït al castellà i a l’anglès.

• S’ha introduït la Biblioteca dins el circuit de visites del Campus Nord i participa de forma especial en les Jornades de

Portes Obertes i en el Programa Dona.

Àrees d'autoaprenentatge

• S’ha fet una campanya de difusió del Servei i de dinamització de les col.leccions de l’àrea d’autoaprenentatge i s’ha

organitzat la Setmana Cultural de l’Anglès amb la col.laboració de les professores d’anglès dels tres centres docents i

amb la nova Escola d’Idiomes de la UPC.

Serveis bibliotecaris bàsics

• S’ha consolidat el grup de recerca d’informació, format per tots els bibliotecaris i que té per objectiu millorar la quali-

tat de la informació bibliogràfica amb reunions mensuals, on es comenten les demandes d’informació, es presenten

obres de referència noves, etc. S’ha posat en marxa la base de dades que recull totes les demandes d’informació.

Col.leccions bibliogràfiques bàsiques

• S’han optimitzat les col.leccions de la Biblioteca fent exposicions temàtiques dels fons de ciència-ficció, jazz, anglès, cul-

tura i humanisme, matemàtica divulgativa i seguretat/virus/criptografia.

Equipaments i millores

• S’han apropat als usuaris les àrees de treball dels bibliotecaris situades a la planta 0 i s’ha habilitat una àrea de treball

tancada a la planta 3.

• S’ha millorat la distribució de les plantes 1 i 2 repartint millor els prestatges i ubicant l’àrea d’autoaprenentatge, que

estava situada a la segona planta, a la planta 0 en un espai tancat, ja que generava molt soroll.
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Biblioteca i recerca

Formació d’usuaris

• S’ha ampliat i millorat l’oferta de formació per als usuaris de 2n cicle, doctorands i professors: sessions d’introducció a

les fonts d’informació sobre recerca, sessions sobre bases de dades de les temàtiques pròpies de la Biblioteca, ses-

sions sobre les bases de dades SCI i JCR, sessions específiques per als mòduls adreçats a estudiants de PFC i de l’ALE

Mètode Científic, una Experiència Compartida.

Serveis bibliotecaris de recerca

• S’ha dissenyat un servei d’informació de pagament per a empreses externes.

• S’ha posat en marxa un servei de difusió selectiva de la informació (d’Interès), que possibilita rebre directament a l’a-

dreça electrònica informació sobre les temàtiques a les quals l’usuari se subscriu.

• S’ha posat en marxa la confecció de perfils individuals i a mida que serveixin de base per a cerques periòdiques a

bases de dades.

• S’ha consolidat la figura del bibliotecari temàtic, promovent la seva formació i facilitant, d’acord amb els recursos dis-

ponibles, el treball intern.

Biblioteca i xarxa

Biblioteca Digital de la UPC

• S'ha creat una única finestreta per accedir als formularis de la pàgina web per demanar qualsevol tipus d’informació i

servei: bústia de suggeriments, de compra d’un llibre, de demanda d’informació, de demanda d’obtenció de docu-

ment, etc.

• S’ha fomentat l’ús de la intranet entre el personal de la Biblioteca, mitjançant sessions de formació.

• S’ha dissenyat i organitzat un sistema d’impressions d’autoservei que entrarà en funcionament l’1 de febrer de 2001.

Biblioteca i humanisme

Biblioteca i integració en els projectes culturals de la UPC

• S’ha participat en el Programa Tempus Tacis amb la preparació de materials i sessions de formació per al viatge a

Mongòlia i la visita del Trinity College a la UPC.
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Biblioteca i col.leccions especials

• S’ha col.laborat en l’edició i l’acte de presentació del Catàleg de Poesia Catalana.

Biblioteca i organització

Innovació tecnològica i nova gestió i planificació del treball

• S’ha millorat el procés de delegació de tasques i de supervisió de persones de la Biblioteca sense comandament,

incrementant-ne la participació en la definició d’objectius i fent un seguiment periòdic personalitzat.

Qualitat, avaluació i reenginyeria de processos

• S’ha coordinat i participat en la darrera fase del procés d’avaluació institucional, valorant l’informe del comitè, i elabo-

rant l’informe final i un pla d’actuacions.

• S’ha començat l’elaboració i la posada en marxa d’un pla de màrqueting de serveis en dues fases: la primera adreçada

als usuaris de la nostra universitat i la segona adreçada a usuaris externs de la Universitat.

• S’ha creat un grup de treball intern per tractar el tema de la gestió del coneixement i veure com es pot implementar

a la Biblioteca. El grup ha organitzat dues sessions de pràctiques i sessions per millorar l'ús de la intranet com a pas

previ per implementar eines basades en les TIC.
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Biblioteca i aprenentatge

Formació d’usuaris

• S’ha implementat parcialment el model de sessions de formació per als estudiants de nou ingrés, com ara el de

l’EUETIT, a la resta d’escoles del Campus.

• S’ha dissenyat un pla de formació per a estudiants de 1r i 2n cicle.

• S’ha dissenyat i elaborat una pàgina web de formació d’usuaris.

• S’han redissenyat els materials didàctics per a les sessions de formació adreçades als estudiants de nou ingrés. S’ha

revisat el material actual, els continguts i les presentacions.

Àrees d'autoaprenentatge

• S’ha dissenyat una campanya de difusió de l’àrea d’autoaprenentatge i de la mediateca adreçada als usuaris del

Campus, potenciant-les com a recursos de l’autoaprenentatge.

Serveis bibliotecaris bàsics

• S’ha dissenyat una pàgina web d’informació sobre els serveis, a través de la qual els usuaris poden demanar informació.

• S’ha engegat un pla de millora de la informació que ofereix la Biblioteca als usuaris de la comunitat universitària del

Campus.

• S’ha elaborat el full Accés: La biblioteca t’informa (“El servei d’informació de la BCT”) adreçat a la comunitat università-

ria del Campus.

• S’ha posat en marxa una bústia de suggeriments per als usuaris de la comunitat universitària del Campus.

Col.leccions bibliogràfiques bàsiques

• S’ha començat a avaluar, potenciar i difondre la col.lecció de referència.

• S’ha creat una base de dades amb tota la bibliografia citada a la Guia Docent, com a suport a l'adquisició.

• S’ha elaborat parcialment un document marc sobre la gestió de la col.lecció per definir les àrees temàtiques del

Campus.

• S’han establert els criteris de selecció dels fons obsolets de la Biblioteca i s’han traslladat al magatzem.
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Equipaments i millores

• S’ha avaluat i millorat la senyalització de la Biblioteca.

• S’han condicionat i millorat els espais i els equipaments de la Biblioteca amb l’adquisició de prestatges per al fons de

l’empresa ABB i el magatzem, la compra de carros i d’una màquina de reproducció fotogràfica.

• S’ha organitzat i posat en marxa el nou magatzem de la planta baixa de la Biblioteca.

• S’ha organitzat una campanya de silenci.

Biblioteca i recerca

Formació d’usuaris

• S’ha dissenyat i difós un pla de formació a mida dels diferents tipus d’usuaris.

Serveis bibliotecaris de recerca

• S’ha format parcialment el personal de la Biblioteca en les diferents fonts d’informació de les àrees de recerca del

Campus.

Col.leccions bibliogràfiques de recerca 

• S’ha actualitzat i revisat parcialment el fons de revistes al catàleg.

• S’ha avaluat i difós la col.lecció de normes.

• S’ha fet parcialment l’avaluació del fons de publicacions periòdiques en paper del Campus.

• S’està potenciant la col.lecció de catàlegs industrials, treballant conjuntament amb alguns departaments del Campus i

dissenyant la metodologia per a la seva gestió.

• S’ha continuat fent el concurs de revistes de l’any 2000. S’han fet totes les comandes del 2000, s’han comprovat les

arribades, s’han fet les reclamacions i les estadístiques de consulta de les revistes i s’han avaluat l’ús i les consultes que

se’n fan.

Integració dels recursos i serveis

• S’ha continuat amb la revisió i l’ordenació de revistes del magatzem. S’han intercalat les revistes de l’Intexter i

d’Òptica, i s’ha expurgat i reorganitzat el fons del donatiu del Departament d’Enginyeria Tèxtil.
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Biblioteca i xarxa

Biblioteca Digital de la UPC

• S’ha inicitat l’elaboració d’una nova proposta de pàgina web de la BCT.

• S’ha treballat per implementar un sistema d'impressió traficada des dels PC de la BCT que estan a disposició dels

usuaris.

• S’ha participat activament en l’elaboració de la Biblioteca Digital de la UPC, a través del Grup de Treball de Serveis

Digitals.

• S’ha millorat l’oferta de serveis de la biblioteca multimèdia virtual per als estudiants matriculats al Graduat

Multimèdia, amb la posada en marxa de nous serveis i noves col.leccions.

Digitalització i conservació de documents

• S’ha actualitzat, incrementat i potenciat el servei d'exàmens digitalitzats de l’EUETIT.

• S’ha incorporat a la pàgina web de la BCT la documentació elaborada per a les sessions de formació.

• S’ha ofert a la comunitat universitària l’escaneig del sumari de les revistes que no facilita la base de dades de sumaris

de les BUPC ni la del CCUC.

Biblioteca i humanisme

Biblioteca i integració en els projectes culturals de la UPC

• S’ha destinat una partida del pressupost de la Biblioteca per a la compra de documents relacionats amb l’activitat de

les diferents associacions del Campus.

Biblioteca i col.leccions especials

• S’està processant i difonent el fons d’empresa ABB.

• S’ha realitzat una exposició de llibres sobre globalització.

Patrimoni bibliogràfic cultural de la Universitat

• S’ha començat a organitzar el fons antic.

• S’ha participat en el projecte de la base de dades d’història local de Terrassa.
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Biblioteca i ciutats

• S’ha participat en la difusió de les activitats culturals i acadèmiques a Terrassa.

Biblioteca i organització

Organització i planificació del Servei de Biblioteques i Documentació

• S’ha engegat la creació d’un arxiu de documentació i material dels cursos als quals ha assistit el personal de la BCT,

per recollir i organitzar la documentació d’aquests cursos.

• S’ha iniciat un pla de formació setmanal i en cadena per al personal de la BCT amb la programació de cursos, l’esta-

bliment del programa, el calendari, l’horari, etc.

Innovació tecnològica i nova gestió i planificació del treball

• S’han creat uns grups de treball intern per elaborar els diferents projectes que cal posar en marxa: avaluació de la

col.lecció, servei d’informació, etc.

• S’ha iniciat l’elaboració del manual de procediments dels processos bàsics de cada àrea i servei: àrea de recursos

electrònics, mediateca, manteniment equipament informàtic, processos bàsics, etc.

Gestió, control i avaluació de recursos

• S’ha gastat, com a mínim, el 75% del pressupost ordinari abans de la fi del mes de juny.
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Biblioteca i aprenentatge

Formació d’usuaris

• S’han millorat les sessions de formació de primer curs per augmentar-ne el nombre d’assistents.

• S’han realitzat sessions de formació per a estudiants de 2n cicle amb un valor afegit (crèdits de lliure elecció).

Àrees d'autoaprenentatge

• S’ha posat parcialment en marxa l’àrea d’autoaprenentatge de la Biblioteca FME.

Col.leccions bibliogràfiques bàsiques

• S’ha fet un estudi en la Guia Docent de la bibliografia duplicada citada en més d’una assignatura.

Equipaments i millores

• S’ha realitzat un estudi per reorganitzar diverses zones de la Biblioteca amb ampliació d’espais i equipaments.

• S’han millorat els equipaments de la zona de consulta.

Biblioteca i recerca

Col.leccions bibliogràfiques de recerca

• S’ha iniciat un estudi per detectar possibles desequilibris entre les diferents especialitzacions de la Biblioteca.

• S’ha realitzat un projecte bibliogràfic per completar col.leccions de recerca, i s’han adquirit col.leccions de l’editorial

Springer de matemàtiques i estadística.

Integració dels recursos i els serveis

• S’ha iniciat una proposta per realitzar la gestió de compra dels fons bibliogràfics dels departaments de l’edifici U.
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Biblioteca i xarxa

Biblioteca Digital de la UPC

• S’han incrementant els serveis digitals a la pàgina web: s'ha fet un apartat per afegir enllaços d'interès que commemo-

rin l'Any Mundial de les Matemàtiques, s'ha inclòs una visita virtual a la Biblioteca i cada mes s'han incorporat les

noves adquisicions arribades a la Biblioteca.

Biblioteca i humanisme

Biblioteca i integració en els projectes culturals de la UPC

• S’ha col.laborat en l’Any Mundial de les Matemàtiques, s’han adquirit llibres divulgatius de matemàtiques i s’han realit-

zat les exposicions Les matemàtiques en els segells de correus i Llibres de divulgació matemàtica, juntament amb la

BRGF.

Biblioteca i organització

Organització i planificació del Servei de Biblioteques i Documentació

• S’ha aplicat el nou projecte organitzatiu d’acord amb el Programa estratègic Paideia i s’ha refet l’organigrama de la

Biblioteca.

• S’ha redissenyat la memòria anual de la Biblioteca.

Qualitat, avaluació i reenginyeria de processos

• S’ha creat el manual de procediments de la Biblioteca.
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Biblioteca i aprenentatge

Formació d’usuaris

• S’han ofert i realitzat més sessions de formació en tots els àmbits, s’han modificat i ampliat el calendaris de les ses-

sions, s’han elaborat guions per realitzar-les i s’ha potenciat la formació en cadena de bases de dades.

Àrees d'autoaprenentatge

• S’ha introduït un punt d’autoaprenentage a la Biblioteca.

Serveis bibliotecaris bàsics

• S’ha instal.lat una bústia de suggeriments al servei dels usuaris i s’ha donat resposta als missatges rebuts.

Equipaments i millores

• S’ha participat en la planificació de la nova Biblioteca.

• S’han seleccionat, retirat i situat en un altre espai els llibres poc consultats, per poder col.locar els llibres nous, en

espera del nou edifici.

Biblioteca i recerca

Formació d’usuaris

• S’han ofert més sessions de formació especialitzada i a mida a estudiants de 3r cicle, PAS i professorat, s’ha modificat i

ampliat el calendari existent i s’ha actualitzat la documentació.

Serveis bibliotecaris de recerca

• S’ha elaborat un projecte de base de dades d’informació bibliogràfica per treballar conjuntament amb les biblioteques

de l’ETSAV i l’EUPB. S’ha presentat el projecte i les pautes que cal seguir.

Col.leccions bibliogràfiques de recerca

• S’ha començat a catalogar els projectes de fi de carrera de la Biblioteca.
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Integració dels recursos i els serveis

• S’ha posat en marxa el projecte de col.laboració entre la Biblioteca i els departaments, elaborat l’any passat, per acon-

seguir més integració dels fons documentals dels departaments al catàleg de les BUPC. A aquest efecte s’ha elaborat

un full informatiu sobre els serveis que ofereix la Biblioteca als departaments i un altre sobre el que espera la

Biblioteca dels departaments.

Col.laboració amb les empreses, els col.legis, les associacions professionals i altres entitats

• S’ha iniciat l’estudi d’acords de cooperació externa amb el Col.legi Oficial d’Arquitectes de Catalunya, COAC, i el

Col.legi d’Aparelladors i Arquitectes Tècnics de Barcelona, CAATB, i se n’han definit els marcs de cooperació.

Biblioteca i xarxa

Biblioteca Digital de la UPC

• S’ha elaborat i difós el Butlletí informatiu de la Biblioteca per al PAS i el professorat, que a més es pot consultar a la

pàgina web de la Biblioteca.

• S’ha elaborat el projecte de creació d’una base de dades documental i la digitalització dels dibuixos i els projectes

que hi ha a l’Arxiu Gràfic de l’ETSAB, per organitzar, preservar i fer accessible el fons. Aquest projecte s'ha presentat

a la Direcció de l'Escola conjuntament amb la Direcció de Biblioteques.

• S’ha elaborat i valorat el projecte d’un recull de premsa digital, utilitzant els recursos que ofereix el recull de premsa

de la UPC i la base de dades Architexts.

• S’ha incrementat el nombre de notícies entrades a la base de dades Architexts, així com l’inici de cooperació amb la

Biblioteca de l’EUPB i, en un futur, amb la de l’ETSAV.

Digitalització i conservació de documents 

• S’ha iniciat el projecte de digitalització de revistes de la biblioteca de l’ETSAB per a una conservació millor del fons.

S’ha aconseguit el permís per digitalitzar la revista Annals, editada per l’ETSAB.

Aliances i projectes consorciats

• S’ha participat en l’exposició “Ex-libris Universitates: el patrimonio de las bibliotecas universitarias españolas”, organit-

zada per REBIUN, realitzant les tasques sol.licitades i aportant-hi els exemplars triats, dels quals dos s’han restaurat.
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Biblioteca i organització

Accés, selecció, formació i desenvolupament professional

• S’ha participat en l’elaboració del Pla de formació, a petició del Servei de Biblioteques, i s’ha fet formació en cadena

sobre bases de dades i altres qüestions.

Qualitat, avaluació i reenginyeria de processos

• S’ha avaluat el servei d’informació bibliogràfica i s’ha presentat el pla de millora que ha fet augmentar més d’un 100%

el nombre de consultes de cerca elaborades. S’ha fet un guió d'estratègia de resolució de cerques i de presentació de

les respostes.
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Biblioteca i aprenentatge

• S’ha augmentat un 55% el nombre d’assistents a sessions de formació de nous estudiants.

• S’ha augmentat un 100% el nombre d’assistents als mòduls 2, 3, 4 i 5 de formació d’usuaris.

• S’ha introduït la formació d’usuaris com a obligatòria en el quadrimestre 0 de l’ETSEIB.

• S’ha millorat l’accés als llibres de la Biblioteca revisant-ne la classificació topogràfica.

• S’ha entrat en la segona fase del programa de senyalització i retolació de la Biblioteca.

Biblioteca i recerca

• S’ha augmentat l’accés a revistes que no es reben a la Biblioteca mitjançant sumaris electrònics impresos.

• S’ha integrat a la Biblioteca de l’Institut d’Organització i Control de Sistemes Industrials, IOC.

• S’ha millorat la informació escrita per als usuaris sobre l’ús de bases de dades.

• S’ha millorat la informació sobre el fons antic de la Biblioteca amb l’elaboració d’una guia.

• S’han realitzat sessions de formació per a professors de 7 departaments.

• S’ha integrat la difusió selectiva de la informació en un circuit unificat.

Biblioteca i xarxa

• S’han augmentat en 148 el nombre de recursos d’interès politècnic.

• S’ha equipat la Biblioteca amb 80 punts de servei amb accés a la xarxa informàtica per a ordinadors portàtils.

• S’ha introduït una línia d’autoformació dels usuaris distribuïda en col.laboració amb el Programa Innova.

• S’està revisant la pàgina web per establir i posar en marxa el manteniment compartit de la web i la intranet de la

Biblioteca.

Biblioteca i humanisme

• S’ha creat una secció especial dedicada a Biblioteca i humanisme.

• S’han establert els objectius i el disseny de l’àrea Biblioteca i humanisme.
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Biblioteca i organització

• S’ha assegurat l’accés comú i immediat a la informació interna rellevant a través de la intranet de la Biblioteca.

• S’ha millorat la dinàmica de creixement del Servei d’Obtenció de Documents amb el redisseny d’aquest servei.

• S’han assegurat les prestacions del servei de préstec en torn de tarda.

• S’han introduït la formació d’usuaris i la informació bibliogràfica poc complexa com a tasques del personal del servei

de préstec.
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Biblioteca i aprenentatge

Formació d’usuaris

• S’han millorat les sessions de formació per als estudiants de nou ingrés fent sessions de grups més reduïts i s’han

actualitzat els continguts del mòdul (guia didàctica, carpetes per repartir).

Serveis bibliotecaris bàsics

• S’ha fet una campanya de silenci per millorar l’ambient d’estudi i l’ús dels serveis i equipaments de la Biblioteca.

Col.leccions bibliogràfiques bàsiques

• S’ha inventariat el fons de cartes nàutiques i s’ha actualitzat una part de les cartes espanyoles.

• S’han adquirit programes d’autoaprenentatge i multimèdia d’interès nàutic.

• S’han canviat les etiquetes dels llibres per facilitar a l'usuari l'accés als documents, s’ha fet una nova senyalització dels

armaris i un full d’informació per als usuaris.

• S’ha fet el control de les publicacions en sèrie que es reben actualment i de les que estan ubicades al magatzem.

Equipaments i millores

• S’han adquirit cadires noves en substitució de les que estaven en mal estat.

Biblioteca i recerca

Formació d’usuaris

• S’ha fet una sessió de presentació a professors i estudiants de 3r cicle de tots els recursos digitals de recerca d’infor-

mació que se’ls ofereix.

• S’han fet sessions de formació de consulta de la base de dades de legislació Aranzadi a professors, investigadors, estu-

diants de 3r cicle i PAS de la FNB.

• S’ha ofert formació personalitzada o per grups segons l’àrea temàtica d’interès, sobre bases de dades, catàlegs de

biblioteques, revistes electròniques, etc., a partir d’ un formulari de sol.licitud de formació a mida des de la pàgina web

de la Biblioteca.
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Serveis bibliotecaris de recerca

• S’ha iniciat un estudi per a la detecció de les necessitats d’informació i recerca dels departaments de l’FNB per oferir

els seus serveis d’una forma més personalitzada i selectiva.

• S’ha fet difusió dels nous productes i serveis que s’ofereixen a les biblioteques.

• S’ha facilitat l'accés als serveis de la Biblioteca a través de la pàgina web mitjançant un formulari de sol.licitud de

documents al SOD i de petició de fotocòpies d’articles de revistes d’altres biblioteques, de sol.licitud d’adquisició de

documents i de “préstec a domicili” dels documents disponibles al catàleg de biblioteques de la UPC.

Col.leccions bibliogràfiques de recerca

• S’han adquirit fonts d’informació documental electrònica i digital per donar suport a la recerca.

• S’ha començat a fer buidat de revistes per facilitar la recerca d’informació de temes nàutics.

Biblioteca i xarxa

Biblioteca Digital de la UPC

• S’ha fet que la pàgina web de la Biblioteca sigui un portal d’accés a la informació per a la docència i la recerca de la

FNB.

Digitalització i conservació de documents

• S’ha adquirit un escànner per posar a l’abast de l’usuari documents digitals.

Biblioteca i humanisme

Biblioteca i col.leccions especials

• S’ha incrementat el fons de literatura i història marítima.

• S’ha organitzat l’exposició “Desastres marítims” (reculls de premsa, llibres, articles de revista, pel.lícules, etc.).

• S’han recollit i posat a l'abast per poder consultar-los, articles i notícies de premsa relatius a l'àmbit marítim.
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Patrimoni bibliogràfic cultural de la Universitat

• S’ha vetllat per la conservació i la difusió de la col.lecció de fons antic de la Biblioteca de la FNB com a patrimoni

històric. S’han classificat tots els títols de revistes i s’ha confeccionat un catàleg de consulta, i també s’ha catalogat la

meitat del fons de monografies.

Biblioteca i organització

Accés, selecció, formació i desenvolupament professional

• S’ha fet formació específica necessària per al desenvolupament del lloc de treball i formació en cadena sobre temes

d’interès.

• S’ha creat una base de dades de personal amb la informació: principals responsabilitats, cursos realitzats i necessitats

de formació.

Qualitat, avaluació i reenginyeria de processos

• S’ha cooperat amb la FNB per a la certificació de qualitat de l’ISO 9000.

• S’ha començat a fer un manual de procediments com a llibre clau de totes les tasques i els processos de les diferents

àrees de treball.

Gestió, control i avaluació de recursos

• S’ha millorat la gestió de la col.lecció de revistes.

• S’ha creat una base de dades per revisar i detectar possibles canvis a la bibliografia d’exemplars exhaurits.
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Biblioteca i aprenentatge

Formació d’usuaris

• S’han revisat i actualitzat els continguts de la documentació dels dossiers de les sessions d’acollida.

Àrees d'autoaprenentatge

• S’ha ampliat l’àrea d’autoaprenentatge amb recursos d’anglès. S’hi ha incorporat i catalogat 400 documents nous i se

n’ha fet la difusió.

Col.leccions bibliogràfiques bàsiques

• S’ha obert una secció de fons antic a la Biblioteca després d’incorporar el donatiu d’un despatx professional. S’han

organitzat i catalogat els fons d’aquesta secció.

Equipaments i millores

• S’han instal.lat alguns punts de connexió individual a la xarxa perquè els usuaris puguin treballar amb PC portàtil de

manera autònoma.

• S’ha reestructurat la secció de consulta dels projectes de fi de carrera.

• S’ha reestructurat l’arxiu de revistes.

• S’ha redistribuït el fons bibliogràfic de lliure accés fent nous rètols i canvis al plànol guia de la Biblioteca.

Biblioteca i xarxa

Biblioteca Digital de la UPC

• S’ha iniciat el projecte d’admissió dels projectes de fi de carrera en format digital.

Biblioteca i humanisme

Biblioteca i integració en els projectes culturals de la UPC

• Dins el marc de la celebració dels 25 anys de la fundació de l’Escola, s’ha fet una exposició sobre la Biblioteca esco-

llint els 150 llibres més significatius de tot el període. L’exposició ha anat acompanyada d’uns quadres estadístics sobre

dades significatives en l’evolució dels diferents serveis.

In
fo

rm
e 

20
00

44

Biblioteca de l’Escola Tècnica Superior
d’Arquitectura del Vallès



Biblioteca i aprenentatge

Formació d’usuaris

• S’han ofert sessions de formació en l'ús de les eines d'accés a la informació i dels serveis bibliotecaris als estudiants

de nou ingrés a través de l’assignatura Tècniques d’Expressió Oral i Escrita.

Àrees d'autoaprenentatge

• S’ha iniciat la redefinició de l'àrea d’autoaprenentatge.

Serveis bibliotecaris bàsics

• S’ha avaluat la satisfacció dels usuaris de nou ingrés per millorar la formació que reben i s’han identificat dues accions

de millora per al període 2001.

Col.leccions bibliogràfiques bàsiques

• S’ha creat una cartoteca.

Equipaments i millores

• S’ha planificat el trasllat de la Biblioteca al nou edifici de l'Escola al Campus de Castelldefels, que es realitzarà al juliol

de 2001.

Biblioteca i recerca

Formació d’usuaris

• S’han organitzat accions formatives adreçades a estudiants que fan el treball de fi de carrera.

Biblioteca i humanisme

Biblioteca i integració en els projectes culturals de la UPC

• S’ha col.laborat en una campanya de recollida de material per a escoles del nord del Marroc.
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Biblioteca i col.leccions especials

• S’ha completat la col.lecció de vídeos Speak Up.

Biblioteca i organització

Qualitat, avaluació i reenginyeria de processos

• S’ha actualitzat el Procediment 6.02: Biblioteca, del Manual de procediments de l'EUPBL, d'acord amb les pautes ISO

9000.
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Biblioteca i aprenentatge

Formació d’usuaris

• S’ha començat a fer formació temàtica difonent-la via xarxa i elaborant un nou formulari.

• S’han millorat les sessions d'informació dels recursos i serveis bibliotecaris per als estudiants de nou ingrés, amb

diverses actuacions coordinades per l’Escola.

Àrees d'autoaprenentatge

• S’han reorganitzat els serveis i els materials d’autoaprenentage de les noves instal.lacions.

Serveis bibliotecaris bàsics

• S’ha planificat el servei de referència i informació bibliogràfica amb l’adquisició d’un fons de referència actualitzat i tre-

ballant conjuntament amb el professorat de l'Escola.

Col.leccions bibliogràfiques bàsiques

• S’ha aconseguit una participació més activa del professorat per proporcionar un fons documental en qualsevol format

que sigui adient amb l´especialització de l´Escola.

• S’ha fet un buidatge de catàlegs industrials i s’ha fet una selecció de les empreses més representatives de l’especialitat.

• S’està posant a disposició dels usuaris la col.lecció de videocassets per al préstec.

• S’ha reorganitzat la col.lecció de normes agrupant-les per àrees temàtiques, i s’ha retirat el material obsolet.

• S’ha reorganitzat la col.lecció de revistes.

Equipaments i millores

• S’han ampliat i redistribuït els espais de la 1a planta de la Biblioteca: hemeroteca, àrea d'autoaprenentatge, aula de

formació o complement de la sala de lectura, sales d'estudi en grup i compartiments de treball individual.

Biblioteca i recerca

Serveis bibliotecaris de recerca

• S’està redefinint, millorant i potenciant l'oferta de serveis bibliotecaris que donen suport a les línies de recerca.
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Col.leccions bibliogràfiques de recerca

• S’ha realitzat un inventari de projectes de fi de carrera per aconseguir que el catàleg reflecteixi el fons real, seguint les

pautes de selecció dels PFC que arriben a la Biblioteca segons un criteri d’excel.lència.

Col.laboració amb les empreses, els col.legis, les associacions professionals i altres entitats

• S’ha cooperat amb biblioteques d’escoles, col.legis professionals i institucions d’arquitectura i construcció amb reu-

nions terminològiques (EUPB, ETSAB, ETSAV, CAATB, COAC i ABBA).

• S’ha iniciat la cooperació en el buidatge de revistes d'arquitectura i construcció amb el Programa Inmagic (ETSAB,

EUPB).

Biblioteca i xarxa

Biblioteca Digital de la UPC

• S’han incrementat els recursos i els serveis digitals i s’ha millorat la pàgina principal de la web de la Biblioteca.

Biblioteca i humanisme

Biblioteca i integració en els projectes culturals de la UPC

• S’ha col.laborat amb l'Escola i el Col.legi d’Aparelladors i Arquitectes Tècnics de Barcelona, CAATB, en exposicions,

concursos de PFC i altres tipus de materials.

• S’ha participat en el projecte de col.laboració UNIFF / Universitat Politècnica de Mongòlia, preparant la documentació

que calia lliurar i fent la revisió de la traducció en anglès de la pàgina web de la Biblioteca.

Biblioteca i organització

Organització i planificació del Servei de Biblioteques i Documentació

• S’ha fet un recull estadístic anual del funcionament de la Biblioteca, que s’ha inclòs en la memòria de l’Escola.

Qualitat, avaluació i reenginyeria de processos

• S’ha fet un pla de millora de serveis bàsics mitjançant el control d'incidències referit a documents. S’han donat de

baixa els llibres perduts i se n’han comprat de nous.

• S’ha instal.lat una bústia de suggeriments.
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Biblioteca i aprenentatge

Formació d’usuaris

• S’ha fet formació introductòria en serveis d’informació per a estudiants de TFC.

• S’han millorat les sessions per als usuaris de nou ingrés i s’ha introduït un exercici per valorar la comprensió d’allò

explicat.

Àrees d'autoaprenentatge

• S’ha començat a implementar l’àrea d’autoaprenentatge amb l’adquisició de materials necessaris per a l'autoaprenen-

tatge d'idiomes.

Col.leccions bibliogràfiques bàsiques

• S’ha iniciat un estudi per adequar les col.leccions bàsiques a les necessitats dels usuaris, elaborant, en una primera

fase, una base de dades amb Access.

Equipaments i millores

• S’ha fet una campanya de silenci.

Biblioteca i recerca

Formació d’usuaris

• S’ha fet formació al PAS i als membres del Departament d’Enginyeria Minera i Recursos Naturals sobre les bases de

dades que els poden ser d’utilitat, per augmentar-ne l’ús. S’ha elaborat un manual amb modalitats per interrogar les

bases de dades i amb el contingut de cadascuna.

• S’ha iniciat la difusió de les bases de dades més pertinents per a l’Escola: Science Citation Index, Applied Sciences &

Technology Plus, Compendex, Aranzadi i DOGC.

Serveis bibliotecaris de recerca

• S’ha col.laborat directament amb el Departament d’Enginyeria Minera i Recursos Naturals per tal de conèixer millor

les seves necessitats i poder-los oferir serveis d’interès.
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Col.laboració amb les empreses, els col.legis, les associacions professionals i altres entitats

• S’ha potenciat la cooperació amb el Col.legi de Mines de Barcelona i el Col.legi d’Enginyers del Bages.

Biblioteca i humanisme

Biblioteca i ciutats

• S’ha participat amb la Universitat Catalana d’Estiu de Berga mitjançant un mòdul d’informació.

Biblioteca i organització

Qualitat, avaluació i reenginyeria de processos

• S’ha fet una nova estructuració i organització de tot el personal de la Biblioteca adequada als nous perfils professio-

nals i se n’ha elaborat l’organigrama segons les directrius del Programa Paideia.
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Biblioteca i aprenentatge

Formació d’usuaris

• S’han organitzat sessions d’informació-formació per presentar la nova Biblioteca a la comunitat universitària.

• S’està elaborant el projecte de formació d’usuaris per a la nova Biblioteca a partir d’un estudi teòric realitzat a la

Biblioteca.

Àrees d'autoaprenentatge

• S’han planificat les necessitats de mobiliari i d’infraestructura informàtica.

• La Biblioteca ha elaborat un document en el qual s'exposen les necessitats d’infraestructura informàtica i el cost

econòmic que aquestes representaran.

• S’han seleccionat, adquirit i instal.lat els materials bàsics per a l’àrea d’autoaprenetatge.

Col.leccions bibliogràfiques bàsiques

• S’han definit els serveis bàsics que s’ofereixen a la Biblioteca així com els seus responsables.

• S’ha iniciat la millora en la tramesa dels apunts que publiquen els professors de l’Escola.

• S’ha iniciat l’estructuració d’una col.lecció local a l’entorn de la UPC i l’EUPVG en base als documents generats insti-

tucionalment i que són dipositats a la Biblioteca.

• S’ha reestructurat la secció de referència.

Equipaments i millores

• S’ha posat en funcionament la nova Biblioteca i això ha comportat planificar-ne el trasllat, intercalar el fons del magat-

zem i el de la sala, encaixar el material de la Biblioteca actual d’acord amb aquesta planificació, coordinar l’equip de

mudances, vigilar el trasllat, desencaixar tot a la nova Biblioteca i col.locar-ho al seu lloc, coordinar la instal.lació i la

configuració dels ordinadors.

• S’ha planificat el manteniment de la nova Biblioteca: les necessitats de neteja i el manteniment dels serveis bàsics de

consergeria al nou edifici.

• S’han equipat adequadament els diferents espais de la nova Biblioteca.
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Biblioteca i recerca

Serveis bibliotecaris de recerca

• S’ha començat l’estudi per definir els serveis de recerca per a la Biblioteca.

• S’ha millorat la comunicació entre la Biblioteca i els departaments del centre.

Col.leccions bibliogràfiques de recerca

• S’han revisat i actualitzat el fons de revistes i publicacions en sèrie al catàleg.

Col.laboració amb les empreses, els col.legis, les associacions professionals i altres entitats

• S’ha establert un nou conveni amb el Col.legi d’Enginyers Tècnics Industrials de Vilanova i la Geltrú.

Biblioteca i xarxa

• S’està participant activament en la construcció de la Biblioteca Digital de la UPC.

Biblioteca i humanisme

Biblioteca i integració als projectes culturals de la UPC

• S’està participant en la difusió dels projectes i iniciatives culturals de la UPC.

Patrimoni bibliogràfic cultural de la Universitat

• S’ha iniciat una col.lecció de fons antic a partir de fons propis de l’escola i dels donatius que s’han rebut.

Biblioteca i ciutats

• S’està participant en la difusió de projectes i actes culturals de Vilanova i la Geltrú.

Biblioteca i organització

Innovació tecnològica i nova gestió i planificació del treball

• S’ha potenciat el treball en equip dins de la Biblioteca.

• S’ha potenciat el treball per projectes dins de la Biblioteca.

In
fo

rm
e 

20
00

52

Biblioteca de l’Escola Universitària Politècnica de Vilanova i la Geltrú



Biblioteca i aprenentatge

Formació d’usuaris

• S’han realitzat sessions de formació als usuaris de 1r i 2n cicle.

Àrees d'autoaprenentatge

• S’han adequat aules amb PC per a l’aprenentatge d’idiomes mitjançant vídeos, cassets, etc. amb l’adquisició de l’equi-

pament i els recursos electrònics bàsics.

• S’ha adequat l'àrea d'autoaprenentatge perquè els usuaris puguin connectar els seus ordinadors personals.

Serveis bibliotecaris bàsics

• S’ha fet el seguiment de la posada en marxa del carnet UPC.

Col.leccions bibliogràfiques bàsiques

• S’ha fet una millora i renovació de la bibliografia bàsica i complementària amb reunions amb els caps de departament.

• S’ha iniciat un procés d’integració de les revistes existents als departaments.

Equipaments i millores

• S’ha adequat un espai per a l’organització del fons antic de la Biblioteca.

Biblioteca i recerca

Formació d’usuaris

• S’ha iniciat la realització de sessions de formació per als departaments per implementar la recerca via recursos

electrònics.

Serveis bibliotecaris de recerca

• S’ha fet la difusió del Servei d’Obtenció de Documents de la UPC.

In
fo

rm
e 

20
00

53

Biblioteca de l’Escola Universitària d’Enginyeria
Tècnica Industrial de Barcelona



Integració dels recursos i serveis

• S’han integrat a la Biblioteca els projectes de fi de carrera de l’EUETIB.

Col.laboració amb les empreses, els col.legis, les associacions professionals i altres entitats

• S’ha canalitzat la relació de col.laboració entre la Xarxa de Biblioteques Populars, l’Escola del Treball i el Col.legi

d’Enginyers Tècnics.

Biblioteca i xarxa

Biblioteca Digital de la UPC

• S’ha començat la integració de la BEUETIB a la pàgina web gestionada pels serveis digitals de la UPC.

Digitalització i conservació de documents

• S’ha dissenyat, via xarxa, un butlletí electrònic de sumaris de les revistes que es reben a la Biblioteca.

• S’està fent una valoració i un tractament específic del fons antic.

Biblioteca i humanisme

Biblioteca i col.leccions especials

• S’ha potenciat l’adquisició de temes d’humanisme, amb la compra de bibliografia especialitzada sobre els anys interna-

cionals de la UNESCO i sobre història de la ciència i la tecnologia.

Biblioteca i organització

Accés, selecció, formació i desenvolupament professional

• S’ha fet un pla específic de formació de personal amb la definició de les tasques específiques del personal tècnic de la

Biblioteca.

Qualitat, avaluació i reenginyeria de processos

• S’ha iniciat l’elaboració d’un manual de procediments de tasques i processos per millorar el desenvolupament del tre-

ball intern.
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C. Dades estadístiques





Taula 1. Serveis Bibliotecaris per a l’Aprenentatge
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A. Usuaris potencials
1998 1999 2000 % +/-

Usuaris 1r-2n cicle 29.877 30.443 28.993 -4,8
Professors 2.237 2.236 2.247 0,5
3r. Cicle 1.834 2.087 2.147 2,9
PAS 1.175 1.221 1.223 0,2
Títols propis 620 707 14,0
Centres adscrits 6.162 5.117 6.262 22,4
Cursos de postgrau 424 676 666 -1,5
Programes de postgrau 466 486 576 18,5
Programes de màster 1.850 2.431 3.064 26,0
Cursos d'especialització 1.061 1.067 1.731 62,2

Total 45.086 46.384 47.616 2,7

B.Visitants
1998 1999 2000 % +/-

Totals 3.041.394 2.718.675 2.805.354 3
En dies festius 177.890 201.925 185.349 -8

C. Consultes al Catàleg UPC
1998 1999 2000 % +/-

1.129.415 1.038.257 2.002.603 93

D. Préstecs
1998 1999 2000 % +/-

Total 301.409 285.541 257.486 10
Per tipus d'usuari

Usuaris 1r-2n cicle 89,2% 82,8% 79,3% -4
Professors 5,7% 6,8% 7,2% 6
3r. Cicle 0,7% 4,7% 6,8% 45
PAS 1,7% 1,4% 2,2% 57
No UPC 2,7% 4,3% 4,4% 2

E. Formació d'usuaris: sessions d'acollida
1998 1999 2000 % +/-

Sessions 162 153 183 20
Places ofertades 5.124 5.124 5.377 5
Assistents 2.174 2.931 2.819 -4
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Taula 2. Serveis Bibliotecaris per a la Recerca

A. Servei d'Obtenció de Documents
1998 1999 2000 % +/-

Documents demanats fora UPC 1.910 2.130 2.000 -6
Documents subministrats dins UPC 2.339 2.481 2.045 -18

B. Consultes a Bases de dades
1998 1999 2000 % +/-

Biblioteques 21.687 13.642 7.890 -42
Unitats estructurals 2.642 8.343 8.717 4
Via Web 2.795 31.025 1.010
Altres 369 690 470 -32

Total 24.698 25.470 48.102 89

Per tipus d'usuari
Usuaris 1r-2n cicle 10% 46% 11% -76
Professors 34% 14% 33% 143
3r. Cicle 10% 10% 10% 4
PAS 21% 3% 14% 460
Personal bibliotecari 20% 24% 28% 19
Serveis generals 2% 1%
Becaris 2% 2% 2% 18
Altres 1% 4% 1% -71

C. Formació d'usuaris en informació especialitzada
1998 1999 2000 % +/-

Sessions 31 187 114 -39
Convocats 485 1.411 2.037 44
Assistents 227 1.325 1.794 35
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Taula 3. Serveis digitals

Taula 4. Fons bibliogràfics

A.Web del Servei de Biblioteques
1998 1999 2000 % +/-

Consultes 70.705 148.515 230.210 55
Nombre de pàgines 1.755 1.240 6.046 388
Bases de dades electròniques 25 23 28 22
Revistes electròniques 428 899 1.675 86
Ep! Recursos d'interès politècnic 688 836 22

B. Distribució de sumaris de revistes
1998 1999 2000 % +/-

Total de revistes amb distribució de sumaris 428 429 429 0
Total de sumaris 5.948 9.143 10.864 19
Usuaris subscrits a sumaris de revistes 510 616 558 -9
Màxim de sumaris subscrits per usuari 51 51 51 0
Mitjana de sumaris subscrits per usuari 6 6 6 0
Total de sumaris rebuts pels usuaris 3.501
Total de revistes subscrites pels usuaris 373
Revista amb més sumaris Phys Review letters=21 Nature London=66 Nature London=26
Revista amb més usuaris Electronics letters=47 Electronics letters=54 Electronics letters=50

1998 1999 2000 % +/-

Títols de llibres 162.419 184.562 193.060 5
Títols de revistes 7.639 7.907 8.391 6
Exemplars de llibres 288.179 316.862 348.575 10
Exemplars de revistes 13.620 14.044 15.069 7
Col.leccions de revistes 11.397 11.624 12.512 8
Revistes vives 2.455 2.428 2.239 -8
Revistes mortes 5.010 5.479 6.560 20
Altres publicacions en sèrie 1.984 2.189 2.557 17
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Taula 5. Infraestructura i equipament

A. Infraestructura
1998 1999 2000 % +/-

Metres quadrats 11.852 12.529 15.303 22
Seients 2.073 2.153 2.776 29
Metres lineals de prestatgeries 13.110 13.313 15.031 13

B. Obertura de les biblioteques
1998 1999 2000 % +/-

Mitjana dies obertura anual 254 234 240 3
Mitjana d'hores setmanals 54 55 52 -5

C. Equipament general
1998 1999 2000 % +/-

Antifurts 15 15 15 0
TV 33 33 32 -3
Vídeos 34 34 35 3
Projector/visor diapositives 2 2 2 0
Fax 8 8 9 13
Fotocopiadores usuaris 18 18 15 -17
Fotocopiadores personal 5 5 6 20
Escànners usuaris 2 2 2 0
Escànners personal 7 7 10 43
Impressores usuaris 26 26 24 -8
Impressores personals 52 52 58 12
Microformes lector 6 6 5 -17
Microformes reproductor 7 7 6 -14

D. Equipament ofimàtic
1998 1999 2000 % +/-

PC-Bibliotecaris 68 92 97 5
PC-Public 87 92 105 14
PC-Locals 14 47 17 -64
Altres PC 50 30 35 17
Lector àudio 23 11 12 9
Lector CD usuaris 37 51 38
Lector CD personal 24 89 271

Àrees autoaprenentatge 1998 1999 2000 % +/-

PC 42 74 131 77
Impressores 1 1 0
Fotocopiadores 1
Escànners 5 6 20
Lector CD 5 118 2.260
Lector Audio 2 12 500
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Taula 6. Pressupostos i personal

A. Pressupost Biblioteques UPC
1998 1999 2000 % +/-

Inversions 30.000.000 80.000.000 90.000.000 13
Fons bibliogràfics 90.000.000 90.000.000 100.000.000 11
Beques estudiants 13.321.000 17.000.000 17.000.000 0
Funcionament del Servei de Biblioteques 10.500.000 10.500.000 10.500.000 0

Total 143.821.000 197.500.000 217.500.000 10

Altres pressupostos (Escoles, Col.legis, etc.) 41.130.980 113.297.789 28.358.725 -75

B. Personal Biblioteques UPC
1998 1999 2000 % +/-

Bibliotecaris 66 69 73 6
Tècnics especialistes en biblioteques
i personal d’administració 28 30 29 -3
Becaris 47 48 48 0

Total 141 147 150 2




