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Introducció

El Servei de Biblioteques i Documentació, SBD, de la UPC durant l'any 2001 ha continuat oferint els seus serveis als

usuaris amb un nivell alt de qualitat. Els usuaris així ho expressen en la 4a edició de l'enquesta de satisfacció. El nivell

de satisfacció dels usuaris en les seves visites a les biblioteques obté una valoració de 4,48 sobre 6, i el 85% dels

usuaris es considera ben atès.  

Aquest és el primer punt que cal destacar en aquest Informe 2001 del programa Paideia que

l'SBD edita i que tens a les teves mans.

La valoració global és prou satisfactòria donat que els resultats de cada una de les biblioteques

han estat molt positius. Les biblioteques a principi d'any i a partir dels objectius globals del programa Paideia definei-

xen les seves accions i els objectius específics a realitzar durant tot l'any. Aquí en teniu els resultats. 

No obstant això, cal mencionar alguns trets importants que considerem que tenen un significat

especial: 

• S'ha avançat en l'oferta de cursos de formació per a estudiants i professors. Aprendre les

habilitats i aptituds per cercar i manipular la informació i documentació impresa en suport

paper i en suport electrònic serà, cada vegada més, un element clau en el procés d'aprenen-

tatge dels estudiants i els professors.  

• S'ha incrementat el fons bibliogràfic i de revistes, especialment les electròniques d'accés al

text complet i, per tant, el fons documental patrimonial ha anat creixent. Cal recordar que

aquest és un del punts febles del nostre SBD per les mancances històriques en l'adquisició de

bibliografies científiques i tècniques.

• S'ha transformat la biblioteca en un centre de recursos per a l'aprenentatge, amb la redefinició

d'espais, instal·lacions i mobiliari, i també amb equipament informàtic. 
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Cal destacar que en aquest període s'han engegat els processos constructius de les biblioteques

d'Arquitectura i el Centre de Recursos per a l'Aprenentatge del Campus de Castelldefels. 

Un dels elements clau ha estat la contínua col·laboració amb el Consorci de Biblioteques

Universitàries de Catalunya (CBUC), principalment en els projectes de l'alimentació i la consulta del Catàleg Col·lec-

tiu de les Universitats Catalanes (CCUC) i en l'increment de les bases de dades i revistes electròniques de la

Biblioteca Digital de Catalunya i els serveis bibliotecaris compartits. 

Esperem, lector, que aquest Informe 2001 del programa Paideia et sigui útil per conèixer les

diverses actuacions i els resultats que hem tingut durant aquest any i que ens ajudis amb les teves aportacions a

millorar els serveis i recursos que la Universitat posa al teu servei.        

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

disponibles.

1.1. Formació d'usuaris

• S'han fet 215 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 2.846 estudiants (50,3% del total dels estudiants matriculats).

• S'han introduït millores a les sessions d'acollida tenint en compte els resultats de l'enquesta d'avaluació realitzada

durant les sessions del curs 2000-2001: en l'organització de les sessions, en els continguts, en la documentació

lliurada, etc.

• Dins del marc del curs La Biblioteca com a Aula i el Bibliotecari com a Formador, s'han dissenyat un nou model

d'enquesta i una sessió estàndard, que serviran de base a l'elaboració de nous materials per a les sessions d'acollida.

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

estudiants.
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1.2. Àrees d'autoaprenentatge

• S'han posat en funcionament 4 noves àrees d'autoaprenentatge a les biblioteques següents: EUPB, EUPVG, EUPM

i ETSAB.

• S'han adquirit 89 programes que corresponen a 21 títols diferents per a l'autoaprenentatge d'idiomes, ofimàtica i

habilitats directives.

• S'ha millorat el manteniment dels PC disponibles a les àrees d'autoaprenentatge. 

1.3. Serveis bibliotecaris bàsics

• S'ha elaborat i difós, en paper i en versió electrònica, la carta de serveis de les biblioteques de la UPC. 

• S'ha elaborat un formulari electrònic de suggeriments i s'ha unificat el formulari disponible en paper a les bibliote-

ques de la UPC.

• S'ha migrat el catàleg de les BUPC a un sistema UNIX, que permet una consulta més ràpida a un nombre més

elevat d'usuaris.  

• S'ha introduït la possibilitat de fer cerques al Catàleg de les BUPC dels fons d'una biblioteca en concret.  

• S'ha reelaborat el manual de procediments de catalogació i s'ha impartit formació a tots els catalogadors en l'ús

de les noves eines EasyPac i EasyCat.

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

Biblioteca i aprenentatge
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• S'han millorat els processos de càrrega automàtica de nous usuaris a la base de dades de préstec. A més dels

alumnes de nou ingrés, s'han carregat automàticament els alumnes de la Fundació Politècnica de Catalunya i els

alumnes de doctorat.

• S'han introduït diverses millores en l'oferta de serveis bibliotecaris bàsics: informació a través del web, senyalitza-

ció, etc.

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

1.4. Col·leccions bibliogràfiques bàsiques

• S'han adquirit, catalogat i integrat al catàleg de la UPC 42.979 documents i 1.740 noves col·leccions de revistes. 

• S'ha continuat potenciant la línia d'ambientalització de les biblioteques i es garanteix la presència a totes les

biblioteques de les publicacions elaborades pel Pla de medi ambient de la UPC.

• S'ha posat en marxa una prova pilot per a la catalogació dels fons retrospectius pendents de catalogar de les

biblioteques de la UPC, mitjançant la qual s'han integrat al catàleg 5.375 documents de 9 biblioteques. Han parti-

cipat en la prova 15 catalogadors i 9 biblioteques.

• S'ha finalitzat la integració del catàleg de l'Escola Superior d'Agricultura de Barcelona al catàleg de la UPC i al

CCUC.  

• S'ha fet un estudi de viabilitat per a la integració dels registres bibliogràfics del catàleg de la Biblioteca de

l'Associació / Col·legi d'Enginyers Industrials de Catalunya al catàleg de les BUPC i al CCUC.

• S'han fet accessibles, per a consulta i lectura, des de Bibliotècnica, 2.318 exàmens.

Biblioteca i aprenentatge
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• S'ha incrementat en 53 títols el número de llibres electrònics publicats per Edicions UPC que s'han fet accessi-

bles, per a la consulta i la lectura, des de Bibliotècnica.

1.5. Equipaments i millores

• S'ha incrementat en 28 el número de places de lectura.

• S'ha adjudicat el concurs per a la construcció de la nova biblioteca del Campus d'Arquitectura.

• S'ha adjudicat el concurs per a la construcció de la nova biblioteca del Campus de Castelldefels.

• S'ha fet el trasllat de la biblioteca de l'EUPBL al nou edifici de l'Escola al Campus de Castelldefels. 

• S'han ampliat i reorganitzat diferents espais de les biblioteques incrementant l'aprofitament dels espais: noves

àrees d'autoaprenentatge, servei de préstec, magatzems, etc.

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

ETSEIB, EUPVG, ETSAB i EUPM.

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

coneixements 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 tecnolò-

gic de la Universitat i de la societat.

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

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

2.1. Formació d'usuaris

• S'ha avaluat l'oferta de sessions de formació d'usuaris del 2000. S'han introduït millores en els continguts i s'ha fet

un curs de formació adreçat als bibliotecaris formadors de les sessions.

• S'ha publicat una segona oferta global de formació segmentada per grups d'usuaris.

• S'han organitzat un total de 155 accions formatives, a les quals han assistit més de 1.500 persones. Les sessions

de formació han estat avaluades tant pels assistents com pels formadors. 

• S'ha iniciat el disseny d'accions formatives a mida i s'han fet 11 sessions de formació d'usuaris en cursos de màs-

ter i postgrau de la Fundació Politècnica de Catalunya.   
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2.2. Serveis bibliotecaris de recerca

• S'ha elaborat un pla de millora del Servei d'Obtenció de Documents que ha incrementat la satisfacció i els resultats

d'obtenció i subministrament de documents a totes les biblioteques. Aquest any s'han processat 5.897 peticions.

• S'han continuat potenciant els serveis bibliotecaris que donen suport a les línies de recerca i a la formació de

segon i tercer cicles de la UPC (informació bibliogràfica, préstec interbibliotecari, sumaris electrònics, accés a

bases de dades, bons d'obtenció de documents, etc.), especialment a partir de la tramesa de cartes informatives

adreçades als professors i als investigadors de la UPC. 

• S'ha engegat el novè Programa de bons de documentació amb una aportació econòmica d'1.500.000 pessetes. Els

bons es van repartir de la manera següent: 50 es varen destinar a teledocumentació i 100 es van destinar a

obtenció de documents. 

• S'ha organitzat l'alimentació manual de sumaris a la base de dades del CBUC, i així s'hi ha introduït, entre totes

les biblioteques, un total de 152 títols. 

• S'ha realitzat amb èxit una prova pilot d'oferir la teledocumentació des de les biblioteques de la BRGF, la BCT i

l'ETSEIB. També s'ha treballat en el desenvolupament de les prestacions de les bases de dades disponibles en

interfície ERL per oferir nous serveis (alertes, lligams entre referències i textos complets, enllaços al catàleg, etc.)

i en la publicació d'un concurs públic per al subministrament de les bases de dades. 

• S'ha format els bibliotecaris en l'ús i l'explotació de noves bases de dades i en l'aprofundiment en les fonts d'infor-

mació existents (4 sessions), i en el coneixement de les institucions de la Universitat vinculades a la recerca (2

sessions de formació de l'OTP).

• S'ha treballat i presentat a les biblioteques una proposta d'organització de bibliotecaris temàtics per implementar

el 2002.

• S'han elaborat i actualitzat un total de 22 fulls Accés adreçats a usuaris dels serveis de recerca.

Biblioteca i recerca
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2.3. Col·leccions bibliogràfiques de recerca

• S'han definit unes línies generals de política bibliotecària per a l'adquisició i l'ús de les revistes a la UPC. 

• S'han estudiat ofertes de productes de recerca: bases de dades com ara CatalogXpress, Cumulative Index to

Statistics, les bases de dades d'ISI (Web of Science), ESDU Standards, Kompass, etc., i revistes com ara Nature,

Jstor o el paquet editorial Science Direct d'Elsevier. Alguns productes s'han adquirit per al 2002, com ara

CatalogXpress, Cumulative Index to Statistics, part del Web of Science, Current Contents Conect, ISI

Proceedings i ISI Essential Science Indicators i la revista Nature en format electrònic.

• S'ha potenciat la presència de col·leccions bibliogràfiques a les biblioteques de projectes UPC, com ara el Pla de

medi ambient i el programa Innova.

2.4. Integració dels recursos i serveis

• S'ha començat a treballar en l'elaboració de propostes que milloraran els processos d'adquisició i catalogació dels

llibres de departaments i instituts. S'han fet gestions per possibilitar la compra de llibres ja catalogats mitjançant

els acords del CBUC en aquesta matèria. 

• S'ha continuat oferint la coparticipació d'adquisició de revistes als departaments, instituts i altres centres de

recerca de la UPC. Un total de 25 centres s'han acollit a la coparticipació, dels quals 4 ho han fet per primera

vegada. Mitjançant aquesta modalitat s'han fet subscripcions a 110 revistes per al 2002.

2.5. Col·laboració amb empreses, col·legis, associacions professionals i altres

• S'han elaborat unes tarifes dels serveis bibliotecaris de recerca per poder oferir serveis d'informació i documen-

tació a l'entorn empresarial, les associacions i els col·legis professionals.

• S'ha definit l'acord de prestació de serveis a la Fundació Politècnica de Catalunya i s'ha presentat a les biblioteques.
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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

projectes 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 els Serveis Informàtics.

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

3.1. Biblioteca Digital de la UPC (BDUPC)

• S'ha posat en funcionament Bibliotècnica: la biblioteca digital de la UPC, plataforma única d'accés a la documenta-

ció cientificotècnica de la UPC.

• S'ha iniciat el manteniment, distribuït entre totes les biblioteques de la UPC, dels continguts de Bibliotècnica.

• S'han incorporat a Bibliotècnica 2.714 títols de revistes electròniques accessibles per Internet.

• S'han incorporat a Bibliotècnica 297 títols de llibres digitals d'Edicions UPC accessibles des de les biblioteques.

• S'han incorporat a Bibliotècnica 16.852 sumaris de revistes electròniques.

• S'han incorporat a Bibliotècnica 71 bases de dades especialitzades accessibles per Internet.

• S'han incorporat a Bibliotècnica 876 recursos web accessibles a la base de dades EP!: webs d'interès politècnic.

• S'ha elaborat la web sobre les sessions de formació i acollida que es fan a les biblioteques de la UPC.
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• S'ha iniciat la indexació a partir de les àrees temàtiques de la UPC de les col·leccions disponibles a Bibliotècnica. 

• S'han millorat la seguretat i la integritat de les dades disponibles als servidors gestionats pel Servei de

Biblioteques i Documentació.

3.2. Digitalització i conservació de documents

• S'ha posat en funcionament la base de dades d'exàmens digitalitzats accessibles per Internet de la UPC (2.318

exàmens).

• S'ha iniciat la digitalització de sumaris electrònics de revistes a la base de dades del Consorci de Biblioteques

Universitàries de Catalunya.

• S'han incorporat a la base de dades de tesis doctorals TDC@t 88 tesis en format digital llegides a la UPC.

3.3. Innovació tecnològica

• S'han millorat el rendiment i l'accessibilitat del Catàleg Col·lectiu de les Biblioteques de la UPC a partir de la seva

migració a una nova plataforma UNIX.

3.5. Aliances i projectes consorciats

• S'ha coordinat el grup de treball sobre documentació electrònica de Rebiun, del qual se'n gestiona també la web.

• S'ha participat en el grup de treball sobre repositoris emmarcat dins del pla UPC-d.

· S'ha participat en el grup sobre codi ètic en l'ús de les TIC promogut per la COBISID.
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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

promou 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. Biblioteca i integració als projectes culturals de la UPC

• S'ha participat en el projecte europeu Tempus Tacis Tramal, gestionat per la Unitat de Formació de Formadors,

UNIFF, de la UPC, en formació en serveis bibliotecaris i adreçat a bibliotecaris de la Universitat Politècnica i

d'Agricultura de Mongòlia.

• Diverses biblioteques han participat activament en els actes organitzats per les escoles i els campus, així com

altres unitats i serveis (vegeu actuacions a les biblioteques).

• S'han organitzat diverses exposicions i activitats per al foment de la lectura (vegeu actuacions a les biblioteques).

4.2. Biblioteca i col·leccions especials

• S'han adquirit 2.098 documents de temes no tècnics, en diferents suports, que es troben disponibles a les biblio-

teques de la UPC.
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• S'han fet diverses actuacions de difusió de les col·leccions no tècniques. 

• S'ha editat, presentat i difós el catàleg bibliogràfic del Fons Històric de Ciència i Tecnologia de la Biblioteca de

l'ETSEIB, tant en suport paper com en suport electrònic CD-ROM. 

4.3. Patrimoni bibliogràfic cultural de la Universitat

• S'han continuat catalogant i classificant els diversos fons antics de les biblioteques de la UPC. 

• S'ha iniciat la catalogació del fons històric de la BESAB i del donatiu de la Granja Escola Torre Marimon de

Caldes de Montbui.

4.5. Biblioteca i ciutats 

• Diverses biblioteques han participat en actes a les ciutats on estan inserits els campus i les escoles de la UPC

(vegeu actuacions a les biblioteques).
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Objectiu general de l'eix

Aconseguir un Servei de Biblioteques i Documentació que 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 perquè siguin 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 reafirmat el model organitzatiu, basat en oferir uns serveis d'aprenentatge, de recerca i digitals, amb la

potenciació dels grups de treball de les unitats amb les biblioteques. 

• Poc a poc les biblioteques van introduint canvis en les funcions i els serveis per tal d'aconseguir implementar el

model organitzatiu d'aprenentatge, recerca i digital.

• S'ha participat en el projecte de recursos humans sobre l'elaboració dels nous perfils basats en les competències i

s'ha creat un grup de treball per analitzar i redefinir els perfils de les persones del Servei de Biblioteques a partir

del nou model organitzatiu.

5.2. Accés, selecció, formació i desenvolupament professional

• S'han fet 40 cursos de formació i hi han assistit 151 persones de l'SBD.

• S'ha participat en 4 tipus de jornades professionals amb l'assistència de 22 persones de l'SBD.
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– 8es Jornades Catalanes de Documentació. Barcelona 

– XII Jornades ABBA. Saragossa 

– II Jornadas de Bibliotecas Digitales. Almagro

– IATUL. Amsterdam

• S'ha fet una estada de 3 bibliotecàries a la biblioteca del Trinity College de Dublín. S'hi va fer una conferència

sobre el model bibliotecari de l'SBD de la UPC, del CBUC i de les biblioteques universitàries de Rebiun.

5.3. Innovació tecnològica i nova gestió i planificació del treball

• Diverses biblioteques han continuant utilitzant les TIC per tal d'elaborar i implementar nous processos lligats a la

comunicació interna i la millora de serveis directes als usuaris.

• S'han fet el 5è i 6è Fòrum de Coneixements, amb les següents presentacions: 

– "Gestió de la qualitat a les biblioteques: ISO i intranets". Miquel Térmens, Servei de Biblioteques de la UAB.

– "Recursos en línia de la web del Servei de Llengües i Terminologia". Marta de Blas, Servei de Llengües i

Terminologia.

– "Presentació del CDPAC (Centre de Documentació de Projectes d'Arquitectura de Catalunya)". Lluís

Sobrevia, coordinador del CDPAC.

– "Informació sobre el projecte de cooperació entre el Servei de Biblioteques de l'ISPJAE de l'Havana i el Servei

de Biblioteques de la UPC". Consol Garcia i Roser Gómez. 

– "Informació sobre el projecte de col·laboració Tempus Tacis Tramal a Mongòlia". Miquel Codina i Ruth Iñigo.

– "Informació de les VII Jornadas Españolas de Documentación. FESABID". Pau Cazorla, Miquel Codina i M.

Teresa Orpinell.

– "Informació de les XI Jornadas de Bibliotecas de Arquitectura, Construcción y Urbanismo". M. Dolors

Delclòs, Glòria Ramoneda, Eduard Minobis i Anna Viñas.
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– "Informació de les Primeras Jornadas de Bibliotecas Digitales". Àngel Beumala, Francesc Carnerero, Ruben

Masip, Jordi Prats i Joan Tur

– "Una reflexió sobre els usuaris de la universitat del futur". Francesc Solà, gerent de la UPC.

– "Pla de medi ambient. Noves eines d'ambientalització". Dídac Ferrer, coordinador del Pla de medi ambient de

la UPC.   

– "Biblioteca Digital Temàtica: Tèxtil". Pep Torn, Biblioteca del Campus de Terrassa.

– "Projecte i2CAT". Sebastià Sallent, professor de la UPC.

– "Grup de Metadades IMS". Joaquim Galea i Robert Rallo, Universitat Rovira i Virgili.

5.4. Qualitat, avaluació i reenginyeria de processos

• S'ha realitzat la 4a edició de l'enquesta sobre l'ús i la satisfacció de les biblioteques de la UPC per part dels seus

usuaris. El nivell de satisfacció dels usuaris en les visites a les biblioteques obté una valoració de 4,48 sobre 6, i el

85% dels usuaris es considera ben atès. 

• S'ha participat en la prova pilot del Programa de contribució individual, PCI, amb 10 objectius Paideia i s'ha obtin-

gut un grau de consecució del 96% dels resultats previstos.

5.5. Gestió, control i avaluació de recursos

• S'han continuat distribuint els pressuposts assignats de la UPC segons el programa Paideia.

• S'han aconseguit diversos ajuts econòmics externs mitjançant convocatòries: 10.000.000 ptes. del Ministeri

d'Educació, Cultura i Esport i 8.000.000 ptes. de la Generalitat de Catalunya.

• S'han continuat utilitzant en l'adquisició de llibres i documents els proveïdors consorciats amb valor afegit. 

• Algunes biblioteques han continuat rebent ajuts de les pròpies escoles i les unitats estructurals.
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B. Actuacions a les biblioteques





Biblioteca i aprenentatge

Formació d’usuaris

• S'ha recollit informació sobre les necessitats i expectatives dels estudiants de nou ingrés en relació amb les ses-

sions d'acollida mitjançant entrevistes per tal de millorar el contingut de les sessions de cara al curs 2002-2003.

• S'ha fet la formació d'usuaris als alumnes d'Enginyeria Geològica dins una assignatura, amb la qual cosa s'hi ha

garantit l'assistència del 100% dels alumnes d'aquesta llicenciatura.

Àrees d'autoaprenentatge

• S'ha millorat l'àrea d'autoaprenentatge:

– S'ha incrementat el nombre d'ordinadors de l'aula. S'ha passat de 12

ordinadors a 24.

– S'ha adaptat la configuració dels ordinadors a les necessitats dels usua-

ris. S'han destinat més ordinadors a la navegació per la xarxa i s'ha

actualitzat part del programari dels ordinadors destinats a l'autoapre-

nentatge d'idiomes i d'ofimàtica.

– S'ha posat a disposició dels usuaris un escànner en règim d'autoservei.

– S'han configurat tots els ordinadors de l'àrea per tal que puguin imprimir a la nova impressora d'autoservei.

– S'ha millorat la senyalització dels materials en suport paper i dels vídeos.

Col·leccions bibliogràfiques bàsiques

• S'ha aprovat una nova política d'adquisicions, d'acord amb els 3 centres docents del Campus Nord, que centralit-

za el pressupost per a llibres i el distribueix en diferents partides tenint en compte les matèries que s'impartei-

xen, el nombre d'alumnes de les diferents àrees temàtiques i la recerca.
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Biblioteca i recerca

Serveis bibliotecaris de recerca

• S'ha realitzat un estudi sobre les necessitats i expectatives d'informació dels professors de les escoles de

Telecomunicacions i Camins. La base de l'estudi han estat 35 entrevistes fetes a professors de les esmentades

escoles als mesos de maig i juny. 

• S'ha editat un tríptic per difondre els serveis d'informació especialitzats a les empreses i

s'ha iniciat la tramesa dels fulletons a una selecció d'empreses de telecomunicacions i

enginyeria civil.

• S'ha dissenyat una pàgina web exclusiva per als departaments, on poden trobar tots els

serveis que se'ls ofereix específicament i la informació més interessant per als professors.

Biblioteca i xarxa

Innovació tecnològica

• S'ha implementat un autoservei d'impressions amb tecnologia làser que porta un programa que permet enviar

impressions des de qualsevol ordinador de la biblioteca. El servei es pot estendre a qualsevol ordinador connec-

tat a la xarxa de la UPC.

• S'ha remodelat la intranet de la biblioteca per tal de facilitar-ne l'ús al personal. S'han establert els procediments

necessaris per tal d'assegurar que hi ha tota la informació interna que es genera i també perquè s'introdueixi de

manera uniforme. S'ha fet un concurs intern per tal de potenciar que tots els membres de la Biblioteca en cone-

guin les noves pàgines i la nova estructura.

Biblioteca i humanisme

Biblioteca i integració als projectes culturals de la UPC

• S'ha participat al Concurs de Robots, organitzat per l'associació AESS Estudiants (branca d'estudiants de

l'Aerospace and Electronic Systems Society del IEEE) el dia 31 d'octubre, amb una carpa a la plaça del Campus
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Nord on s'ha exposat una selecció de llibres de robòtica i de novel·les de

ciència-ficció on els protagonistes són robots. També es podia consultar el

catàleg de la biblioteca i emportar-se en préstec els llibres exposats. 

• S'ha participat en l'acte del lliurament del premi de ciència-ficció amb una

exposició de llibres al vestíbul de l'Aula Màster, amb connexió al catàleg i a

la web de ciència-ficció de la Biblioteca. S'ha convidat el conferenciant a

visitar la secció a la Biblioteca i s'ha difós l'acte a la pàgina web de la UPC.

Biblioteca i col·leccions especials 

• Col·lecció de ciència-ficció: S'ha dissenyat una web per difondre la col·lec-

ció de ciència-ficció i reunir recursos electrònics interessants per als afec-

cionats.

• Col·lecció de ciència-ficció: S'han remodelat els espais de la planta baixa

per poder oferir de lliure accés la globalitat de la col·lecció de ciència-fic-

ció. Una petita part es manté amb accés tancat atesa la seva gran vàlua.

• Col·lecció de poesia catalana: S'ha organitzat durant el mes d'abril una exposició sobre el poeta Joan Brossa amb

motiu de l'Any Brossa, amb una mostra de les seves obra i biografia.

Biblioteca i organització 

Accés, selecció, formació i desenvolupament professional

• S'ha potenciat la formació interna de tots els bibliotecaris per mitjà d'una reunió mensual. En aquestes reunions

s'han portat a terme tota una sèrie d'activitats amb l'objectiu de millorar la seva formació i d'augmentar els seus

coneixements. Les principals activitats han estat:

– Formació en cascada. Tots els bibliotecaris que han assistit a algun curs de formació han preparat una sessió

sobre el curs per a la resta de companys.

– Sessions de professors per aprofundir en les matèries que s'imparteixen en el nostre campus. Hi ha participat

un professor de cada centre: Ton Sales (FIB), Sebastià Olivella (ETSECCPB) i Joan O'Callaghan (ETSETB).

– Resolució de cerques en comú.

– Presentació de les obres de referència que es van incorporant al fons.
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Innovació tecnològica i nova gestió i planificació del treball 

• S'ha iniciat un programa de gestió del coneixement. Les principals activitats d'aquest any han estat: 

– S'han confeccionat les pàgines grogues del personal de la biblioteca. És una base de dades on es pot trobar

informació de totes les persones que treballen a la Biblioteca (bibliotecaris, tècnics i becaris) amb les tasques

que desenvolupen. Principalment s'indiquen els coneixements i les àrees d'expertesa de cada persona.

– S'han portat a terme quatre sessions de bones pràctiques en les quals es comparteixen experiències amb els

usuaris que poden ser interessants per als altres companys amb l'objectiu de transmetre formes d'actuar

bones i que millorin el servei.

– S'ha aprofundit en processos interns d'aprenentatge, coordinant i potenciant totes les actuacions internes que

ajuden el personal de la biblioteca a augmentar la seva formació i els seus coneixements. 
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Biblioteca i aprenentatge

Formació d'usuaris

• S'han dissenyat sessions d'acollida per als estudiants d'instituts de secundària del Vallès dins d'un programa de

captació d'estudiants en col·laboració amb l'EUETIT. 

• S'han introduït millores en la informació inclosa en el programa de sessions d'acollida adreçat als estudiants de

nou ingrés.

Àrees d'autoaprenentatge

• S'ha fet difusió a través de la web del programari multimèdia d'autoaprenentatge, consultable des de la mediateca

de la biblioteca. 

Serveis bibliotecaris bàsics

• S'ha agilitzat el servei de préstec mitjançant la posada en marxa d'una màquina d'autoservei. 

Col·leccions bibliogràfiques bàsiques

• S'ha dut a terme un inventari de tot el fons de llibres de la biblioteca per tal d'actualitzar l'estat dels documents

que apareixen referits al catàleg.

Equipaments i millores

• S'ha condicionat un espai per tal d'acollir la col·lecció d'història i filosofia de la ciència.

• S'ha reorganitzat la zona de préstec per millorar el circuit intern de documents que circulen en aquesta àrea i per

incrementar l'eficàcia del servei.
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Biblioteca i recerca

Formació d'usuaris

• S'han organitzat accions formatives adreçades al personal acadèmic i investigador i als estudiants de tercer cicle.

Una d'aquestes accions ha estat una sessió per a tot el personal del Departament d'Enginyeria Tèxtil i Paperera.

També s'ha fet un seminari de 30 hores per als alumnes del doctorat en Globalització i Sostenibilitat de la

Càtedra Unesco a la UPC en Tecnologia, Desenvolupament Sostenible, Desequilibris i Canvi Global. 

• S'ha començat una campanya de difusió dels serveis de suport a la recerca que ofereix la biblioteca a tots els

departaments i les unitats de recerca del Campus de Terrassa. S'ha incidit de manera especial en l'accés als recur-

sos electrònics d'informació a través de la nova biblioteca digital de la UPC: Bibliotècnica.

Serveis bibliotecaris de recerca

• S'han definit les àrees temàtiques del campus com a base al treball en l'especialització dels recursos i els serveis

d'informació i formació especialitzada.

• S'ha millorat el Servei d'Obtenció de Documents a Terrassa. El resultat ha estat una reducció en el temps d'espe-

ra i un augment considerable del nombre de comandes.

• S'han introduït a la base de dades de sumaris electrònics del CBUC les revistes especialitzades que es reben en

suport paper a la biblioteca. La BCT introdueix 60 títols exclusius de la pròpia biblioteca, la majoria d'especialitat

tèxtil i paperera.

Col·leccions bibliogràfiques de recerca

• S'ha fet una avaluació del fons de publicacions periòdiques en paper i en format electrònic. S'han eliminat dupli-

cats, s'ha augmentat el nombre de subscripcions electròniques i s'han subscrit nous títols de temàtiques especia-

litzades del campus.

• S'ha adquirit la base de dades Suscrinorma. Es tracta d'una documentació de

gran interès tècnic entre els usuaris de tota la UPC que permet l'accés (local-

ment des de la BCT) a totes les normes UNE existents, emeses per l'organis-

me AENOR.
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Biblioteca i xarxa

Biblioteca Digital de la UPC

• S'ha elaborat i s'ha fet difusió d'una plataforma web de recursos d'infor-

mació en enginyeria tèxtil. S'ha treballat també la base de dades de regis-

tres web que en forma part a través de la plataforma Bibliotècnica.

• S'ha dissenyat una pàgina web que recull diversos textos i imatges que

formen part de la història de l'EUETIT amb motiu del centenari de l'es-

cola.

Biblioteca i humanisme

Biblioteca i col·leccions especials

• S'ha posat en marxa una col·lecció de músiques del món que englo-

ba una selecció de més de 100 CD de músiques representatives de

les diferents cultures del món.

• S'ha creat una secció de materials de cultures del món a través de

l'adquisició de documents que recullen diferents àmbits de les dife-

rents cultures universals, com ara la literatura i la cuina internacionals.

• S'han fet diverses exposicions de documents de novel·les del món, d'història de la indústria tèxtil i paperera i de

publicacions d'organismes oficials.

Biblioteca i organització 

Qualitat, avaluació i reenginyeria de processos

• S'ha elaborat un manual dels procediments bàsics de la biblioteca.

• S'ha redactat un manual d'acollida per al personal de nou ingrés.

• S'ha posat en marxa el servei de bústia de suggeriments i se n'ha elaborat el manual de procediments del seu fun-

cionament.
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Biblioteca i aprenentatge

Formació d'usuaris

• S'han fet sessions d'acollida al 80,2% de l'alumnat de nou ingrés. 

• S'han revisat i millorat el contingut i la documentació lliurats a les sessions.

Col·leccions bibliogràfiques bàsiques

• S'ha comprat tota la bibliografia nova citada a la Guia docent 2001-02 de l'FME.

• Mitjançant una ajuda addicional, s'han posat a l'abast dels usuaris 350 llibres de nova compra que estaven sense

catalogar.

• S'ha millorat la informació sobre la presència de llibres de la Guia docent de la Diplomatura d'Estadística a la biblio-

teca. S'ha informat els professors dels llibres que estan exhaurits i que, per tant, no es poden adquirir.

• S'han revisat 420 referències bibliogràfiques citades a la Guia docent de l'FME.

Equipaments i millores

• S'ha adequat el mobiliari de la sala de treball a disposició dels usuaris amb la compra d'una taula i de cadires

noves.

Biblioteca i recerca

Formació d'usuaris

• S'han posat en marxa sessions de formació destinades al PAS de l'edifici U per tal de donar a conèixer eines i

fonts d'informació de legislació disponibles a la web del Servei de Biblioteques i Documentació i que poden ser

del seu interès.

• S'han realitzat 4 sessions de formació a estudiants de 2n cicle de la llicenciatura de Matemàtiques i a estudiants de

la llicenciatura de Ciències i Tècniques Estadístiques per tal de donar a conèixer eines i fonts d'informació espe-
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cialitzades en matemàtiques i estadística disponibles a la web del Servei de Biblioteques i Documentació

(http://bibliotecnica.upc.es). Amb l'assistència i la superació d'una pràctica, els alumnes han pogut demanar crèdits

de lliure elecció.

Serveis bibliotecaris de recerca

• S'han tramitat 209 peticions de professors per comprar llibres que donen suport a les línies de recerca de

matemàtiques i estadística.

Col·leccions bibliogràfiques de recerca

• S'ha vetllat per garantir l'accés al format electrònic de les revistes que es compren a la biblioteca.

• S'han continuat completant col·leccions de recerca: Kluwer: Mathematical Concepts in Science and Engineering;

Springer: Texts in Applied Mathematics.

• S'ha fet la compra retrospectiva de les revistes que es reben en subscripció corrent: International Journal of

Computational Geometry and Applications i Numerical Linear Algebra with Applications.

• S'han comprat la bibliografia citada del programa de doctorat de Matemàtica Aplicada i del programa de doctorat

Aplicacions Tècniques i Informàtiques de l'Estadística, la Investigació Operativa i l'Optimització. 

Integració dels recursos i serveis

• S'ha millorat l'accessibilitat dels fons bibliogràfics dels departaments ubicats a l'edifici U.

• S'ha iniciat la gestió dels fons bibliogràfics de l'Institut de Robòtica Industrial.

Biblioteca i xarxa

Digitalització i conservació de documents

• S'ha iniciat una proposta de digitalització dels exàmens de l'FME.

• S'ha mantingut la pàgina web de la BFME: memòria, noves adquisicions, resposta dels suggeriments, etc.
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Biblioteca i humanisme

Biblioteca i col·leccions especials

• S'han portat a terme diferents accions per difondre temes matemàtics: con-

curs-exposició de jocs matemàtics, selecció de novel·les matemàtiques per a

l'estiu.

• S'han continuat comprant llibres de la col·lecció "Matemàtica Divulgativa".

S'han adquirit 83 llibres relacionats amb la matèria.

Biblioteca i organització

Organització i planificació del Servei de Biblioteques 

• S'ha augmentat la plantilla amb un bibliotecari en torn de tarda.

• S'han reorganitzat les tasques de la biblioteca d'acord amb el model organitzatiu de l'SBD.

Qualitat, avaluació i reenginyeria de processos

• S'ha mantingut el manual de procediments de la biblioteca.

Gestió, control i avaluació de recursos

• S'han gestionat els pressupostos de la biblioteca per un valor de 76.151,38 e (12.670.524 ptes.).

In
fo

rm
e 

20
01

34

Biblioteca de la Facultat de Matemàtiques i Estadística



Biblioteca i aprenentatge

Àrees d'autoaprenentatge

• S'ha creat una aula d'autoaprenentatge amb 6 PC, utilitzant l'espai d'audiovisuals i reubicant els equipaments

audiovisuals dins la biblioteca.

Equipaments i millores

• S'ha assistit a les reunions amb l'equip d'arquitectes i s'ha revisat i modificat el primer esborrany que es va pre-

sentar del projecte bàsic de la nova biblioteca de l'ETSAB. S'han elaborat i presentat els documents sota la

demanda dels arquitectes autors del projecte.

Biblioteca i recerca

Serveis bibliotecaris de recerca

• S'ha continuat ampliant la base de dades Architexts i s'ha fet consultable des de Bibliotècnica i des de la web del

CBUC. S'ha instal·lat el programa Inmagic en xarxa per tal que les biblioteques de l'ETSAB, l'ETSAV i l'EUPB

puguin entrar-hi les dades cooperativament. S'han fet reunions periòdiques de les tres biblioteques i s'ha creat

una llista de distribució per millorar la comunicació del grup.

• S'han fet accessibles a través de Bibliotècnica 213 dossiers temàtics i bibliografies elaborats pel grup d'informació

bibliogràfica de les biblioteques de l'ETSAB, l'ETSAV i l'EUPB. S'han elaborat unes pautes per establir el format

dels documents dels dossiers. S'ha creat una llista de distribució per millorar la comunicació del grup.

• S'ha continuat la incorporació al Catàleg de les Biblioteques de la UPC (CBUPC) dels fons de teatre del

Departament de Composició Arquitectònica. L'ATIC ha hagut de configurar un PC del departament per poder

catalogar in situ. S'ha començat la catalogació al mes de novembre. S'hi han incorporat 55 documents.

Col·leccions bibliogràfiques de recerca

• S'ha intensificat la tasca de catalogació dels projectes de fi de carrera de l'ETSAB. Durant l'any 2001 s'han catalo-

gat 109 PFC.
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• S'han començat a introduir a la base de dades Architexts els registres del catàleg manual de buidatge de revistes.

S'han elaborat unes pautes per a aquesta retroconversió. 

Biblioteca i xarxa

Biblioteca Digital de la UPC

• S'han traspassat part dels recursos electrònics i digitals de la pàgina web de la biblioteca al nou esquema unitari

que proposa Bibliotècnica.

Digitalització i conservació de documents

• S'ha obtingut el permís del Departament d'Expressió Gràfica Arquitectònica I per a la digitalització dels exàmens

de l'assignatura de Geometria Descriptiva II.

• S'ha editat un CD-ROM amb el recull de premsa sobre arquitectura, construcció i urbanisme de l'any 2000 i s'ha

actualitzat amb la informació del recull de premsa del 2001.

Aliances i projectes consorciats

• S'ha gestionat la pàgina web de l'Associació de Bibliotecaris i Biblioteques d'Arquitectura, Construcció i

Urbanisme (ABBA) i s'ha actualitzat de cara a les XII Jornades ABBA. http://escher.upc.es/bib210/abba/abba.htm

Biblioteca i humanisme

Patrimoni bibliogràfic cultural de la Universitat

• S'ha fet l'exposició "2001: Any Puig i Cadafalch" en 3 etapes:

– 1a (juny-juliol) Projecte de fi de carrera (etapa estudiant i docent)

– 2a (setembre-octubre) Selecció d'obres modernistes a Barcelona

– 3a (novembre-desembre) Selecció d'obres modernistes a Catalunya
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• S'ha elaborat una presentació multimèdia com a suport als materials exposats. 

• S'ha fet difusió externa a la UPC amb la col·laboració de l'Institut Amatller i de l'Ajuntament de Barcelona. 

• S'ha fet difusió interna a la UPC amb l'elaboració d'un programa, punts de llibre i pòsters, que s'han enviat a les

biblioteques, la Direcció d'ETSAB i els directors dels departaments de l'ETSAB.

• S'ha dissenyat la pàgina web http://escher.upc.es/bib210/PuigiCadafalch.htm. 

• S'han rebut propostes d'itinerància per a aquesta exposició.
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Biblioteca i aprenentatge

Formació d'usuaris

• S'ha continuat introduint la Biblioteca com a recurs necessari per als estudis a l'ETSEIB: s'han mantingut les ses-

sions de formació obligatòries per als estudiants del quadrimestre 0, s'han millorat els resultats de les sessions

d'acollida pel que fa a les capacitats de recerca de documents dels nous estudiants de l'ETSEIB i s'han adaptat

aquestes sessions als seus horaris.

Serveis bibliotecaris bàsics

• S'ha difós i facilitat l'accés al conjunt de recursos de la Biblioteca a través del Programa de senyalització i retola-

ció i amb l'actualització dels materials d'informació i promoció dels serveis de la Biblioteca.

Col·leccions bibliogràfiques bàsiques

• S'ha avançat significativament en la catalogació d'estocs de llibres pendents de tractament catalogràfic (1.100 lli-

bres processats durant l'any 2001).

Biblioteca i recerca

Formació d'usuaris

• S'han incrementat l'autosuficiència i el coneixement de la Biblioteca entre el PAS, els professors, els investigadors

i els estudiants de l'ETSEIB amb les següents línies d'acció:

– S'ha introduït la formació d'usuaris entre el PAS de l'ETSEIB.

– S'han fet sessions de formació a tots els departaments de l'Escola i al IOC.

– S'han organitzat accions formatives en el marc dels seminaris d'Enginyeria.

– S'ha integrat la formació en recursos documentals en el Graduat Superior de Disseny.

– S'han actualitzat els dossiers temàtics de la Biblioteca i s'han posat en circulació nous materials d'informació i

promoció dels serveis.
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Serveis bibliotecaris de recerca

• S'ha tramitat per als nostres usuaris l'obtenció de més d'un miler de documents externs a les col·leccions de la

UPC.

Col·leccions bibliogràfiques de recerca

• S'ha assegurat la idoneïtat de les col·leccions de la Biblioteca respecte als usuaris de recerca amb aquestes actua-

cions:

– Implementació d'un sistema de recollida de sol·licituds de llibres des dels departaments.

– Assegurar l'accés als sumaris electrònics des dels departaments per a les revistes de coparticipació i altres.

– Renovació i creixement avaluat de les revistes del 2002.

– Augment de la coparticipació per a la compra de revistes en un nou

departament.

• S'ha iniciat la desacidificació de les col·leccions del Fons Històric de Ciència

i Tecnologia.

• S'ha millorat l'accés a les col·leccions de la Biblioteca i dels departaments i

instituts de l'ETSEIB amb les següents actuacions:

– Revisió de la classificació dels materials de la Sala.

– Revisió dels fons departamentals de revistes i llibres.

– Millora de l'accés als apunts de la Biblioteca.

– Creació d'una base de dades temàtica de la Biblioteca.

– Execució del 100% de les reclamacions de préstec a professors per correu electrònic.

Integració dels recursos i  serveis

• S'ha avançat en la integració de la Biblioteca del IOC a través de la reclassificació temàtica i l'elaboració d'un catà-

leg de tasques i de diagrames de flux dels processos més significatius.

39

In
fo

rm
e 

20
01Biblioteca de l’Escola Tècnica Superior

d’Enginyeria Industrial de Barcelona



Biblioteca i xarxa

Biblioteca Digital de la UPC

• S'ha assegurat l'actualitat i el creixement de la web de la Biblioteca amb la planificació de la seva migració cap a

Bibliotècnica.

• S'han començat a introduir els recursos digitals de la Biblioteca dins la docència i la recerca a través de dues

intranets docents.

Innovació tecnològica

• S'ha assegurat el funcionament i el creixement de l'Àrea d'Autoaprenentatge amb l'actualització del 100% dels

equipaments informàtics.

Biblioteca i humanisme

Biblioteca i integració als projectes culturals de la UPC

• S'ha difós a la comunitat universitària la secció Biblioteca i Humanisme a través de cartells, punts de llibre, correu

electrònic i de l'exposició del Fons Històric de Ciència i Tecnologia en el marc del 150è aniversari de l'ETSEIB.

Biblioteca i col·leccions especials

• S'han incrementat significativament els fons de la secció Biblioteca i Humanisme tant a través de compres com de

donatius personals.

Patrimoni bibliogràfic cultural de la Universitat

• S'ha difós en un àmbit nacional i internacional el Fons Històric de Ciència i

Tecnologia a través de la publicació d'un catàleg selectiu.
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Biblioteca i organització

Organització i planificació del Servei de Biblioteques 

• S'ha adquirit i s'ha transmès coneixement sobre biblioteques universitàries a altres institucions amb la coordinació

i la participació en el projecte Tempus Tacis Tramal i en els projectes de cooperació amb la Biblioteca del Trinity

College de Dublín.

• S'ha avançat en la integració del programa estratègic Paideia i amb la línia d'actuacions Janus per a la millora de la

gestió de l'ETSEIB.

Accés, selecció, formació i desenvolupament professional

• S'ha incentivat el creixement professional del personal de la Biblioteca amb la introducció de la formació d'usuaris

i d'informació bibliogràfica poc complexa com a tasques del Servei de Préstec i amb múltiples accions formatives

orientades al personal.

Innovació tecnològica i nova gestió i planificació del treball

• S'ha definit l'estructura de bibliotecaris temàtics de la Biblioteca.
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Biblioteca i aprenentatge

Formació d'usuaris

• S'han millorat les sessions d'acollida per als estudiants de nou ingrés a partir dels resultats de les enquestes d'ava-

luació de la sessió del curs 2000-2001: ampliació dels continguts de l'apartat "Com localitzar els llibres a les pres-

tatgeries" i confecció d'un full explicatiu com a guia. 

• S'ha incrementat l'assistència dels estudiants a la sessió d'acollida mitjançant la col·laboració amb el personal

acadèmic per tal d'adequar l'horari del curs dins d'alguna assignatura i facilitar-hi així l'assistència. 

Serveis bibliotecaris bàsics

• S'ha fet una nova senyalització de les prestatgeries per millorar la informació als usuaris sobre els diferents espais

i les localitzacions de la biblioteca.

Col·leccions bibliogràfiques bàsiques

• S'han adquirit noves cartes nàutiques espanyoles i un CD-ROM per actualitzar i ampliar la col·lecció.

• S'han reorganitzat el material i els documents que hi ha al magatzem per poder recuperar espai: detecció dels lli-

bres obsolets, reordenació dels documents, senyalització dels prestatges.

Biblioteca i recerca

Formació d'usuaris

• S'han realitzat cursos de formació per a la recerca d'acord amb el perfil dels estudis que s'imparteixen a l'FNB:

fonts d'informació sobre economia i dret marítim i sobre tecnologia marítima.
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Col·leccions bibliogràfiques de recerca

• S'ha fet la catalogació del fons de projectes de fi de carrera de l'FNB dipositats a la biblioteca per a la seva con-

sulta des del Catàleg de les Biblioteques de la UPC.

• S'ha confeccionat una base de dades amb el programa Access per fer el buidatge d'articles de revistes d'interès

nàutic de les quals no es rep el sumari electrònic.

Biblioteca i xarxa

Biblioteca Digital de la UPC

• S'ha incrementat el nombre d'enllaços a recursos d'informació marítima que es poden trobar a Internet.

• S'ha incrementat el nombre d'exàmens i apunts digitalitzats.

Biblioteca i humanisme

Biblioteca i col·leccions especials

• S'ha organitzat una exposició itinerant per les biblioteques de la UPC sobre literatura marítima que tindrà una

durada aproximada de dos anys.

• S'ha organitzat a la biblioteca una exposició de documents sobre nàutica esportiva: llibres, vídeos, CD-ROM,

recopilació d'enllaços a Internet.

Patrimoni bibliogràfic cultural de la Universitat

• S'ha realitzat la catalogació de 1.050 títols de les monografies del fons antic.
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Biblioteca i organització

Accés, selecció, formació i desenvolupament professional

• S'ha assistit a cursos per incrementar l'especialització del personal segons els perfils i les necessitats de la biblioteca.

Gestió, control i avaluació de recursos

• S'ha millorat la gestió de la bibliografia de la Guia docent de l'FNB amb la creació d'una base de dades amb el pro-

grama Access.
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Biblioteca i aprenentatge

Serveis bibliotecaris bàsics

• S'ha instal·lat una bústia de suggeriments per atendre les demandes dels usuaris.

Col·leccions bibliogràfiques bàsiques

• S'han revisat els topogràfics dels vídeos i s'han reordenat. 

Equipaments i millores

• S'han fet gestions a l'Escola per ampliar la biblioteca.

• S'ha posat en marxa un servei per escanejar documents de la biblioteca.

Biblioteca i recerca

Formació d'usuaris

• S'han distribuït un dossier fet a mida i una bibliografia als estudiants del màster Disseny d'Interiors de la Fundació

UPC, impartit a l'Escola.

Serveis bibliotecaris de recerca

• S'han establert, amb les biblioteques de l'ETSAB i l'EUPB, els criteris de presentació de les bibliografies per incor-

porar al servei d'Informació Bibliogràfica (IB), accessible des de Bibliotècnica. 

• S'han incorporat les primeres bibliografies d'assignatures al servei d'Informació Bibliogràfica (IB) i hi ha el com-

promís de continuar col·laborant-hi.

• S'han entrat els primers registres a la base de dades Architexts (accessible des de Bibliotècnica), després d'esta-

blir amb les biblioteques de l'ETSAB i l'EUPB els títols de revistes que buidarem cadascuna.
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Col·leccions bibliogràfiques de recerca

• S'ha revisat la col·lecció de catàlegs industrials. S'actualitzarà d'acord amb l'assessorament dels departaments

implicats.

Col·laboració amb les empreses, col·legis, associacions professionals i altres

• Amb motiu del centenari de l'arquitecte Louis I. Kahn, s'ha difós la seva

bibliografia a través de diverses vies: plafó a la biblioteca, exposició itinerant

provinent de la biblioteca de l'ETSA Las Palmas, Vocalia de Cultura del

COAC, servei IB de Bibliotècnica.

• S'han acollit dos estudiants de batxillerat en pràctiques dins el marc de

col·laboració de l'Escola amb les institucions de la ciutat.

Biblioteca i xarxa

Digitalització i conservació de documents

• S'han fet proves per incorporar a Bibliotècnica els PFC dipositats a la biblioteca en format electrònic.

Biblioteca i humanisme

Patrimoni bibliogràfic cultural de la Universitat

• S'ha fet l'exposició de les guies d'arquitectura de ciutats europees "Deixa't guiar per l'arquitectura".

• S'ha fet l'exposició dels llibres comprats amb el pressupost d'especialització dedicat a hàbitat modern.
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Biblioteca i aprenentatge

Formació d'usuaris

• S'han reelaborat els materials didàctics per a les sessions de formació d'usuaris de nou ingrés (presentacions en

PowerPoint de la biblioteca i catàleg i nou exercici pràctic).

• S'ha traslladat la sessió a una aula dotada d'ordinadors per poder incloure-hi pràctiques de catàleg en línia.

Serveis bibliotecaris bàsics

• S'ha elaborat de nou el full Accés: la biblioteca t'informa: Biblioteca de l'Escola Politècnica Superior de Castelldefels.

Col·leccions bibliogràfiques bàsiques

• S'ha adquirit la bibliografia bàsica de les assignatures noves del segon curs del Pla d'estudis 2000.

• S'ha adaptat la secció d'apunts al nou pla d'estudis.

Equipaments i millores

• S'ha fet el trasllat de la biblioteca a l'edifici PMT-A, a Castelldefels. Ara es disposa de 209 m², la qual cosa ha

permès d'ampliar fins a 50 els llocs de treball per als usuaris i diferenciar els espais de recepció i emmagatzemat-

ge de l'espai de lectura. També s'ha ampliat notablement l'àrea de treball intern. 

• S'ha ubicat en un magatzem al soterrani de l'escola el material d'ús poc freqüent, que ocupa 60 metres lineals.

Biblioteca i recerca

Formació d'usuaris

· S'ha renovat el material didàctic de les sessions per a estudiants de treball de fi de carrera.

· S'ha fet una sessió a mida per a l'assignatura Enginyeria i Medicina.
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Biblioteca i humanisme

Biblioteca i integració als projectes culturals de la UPC

• S'ha presentat un projecte per a temes d'especialització i dos per a promoció de la lectura. Amb les 869.808 ptes.

aconseguides s'han comprat 206 títols.

• S'han fet tres exposicions bibliogràfiques per fomentar la lectura dels estudiants de

l'EPSC: "Literatures" per Sant Jordi, "Más Platón y menos Prozac" al juny i "Què fas

aquestes vacances?" al desembre. 

Biblioteca i organització

Innovació tecnològica i nova gestió i planificació del treball

• De cara a la renovació de l'acreditació IS0 9000 de l'Escola s'ha fet una auditoria interna i

s'ha actualitzat el Manual de procediments.
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Biblioteca i aprenentatge

Formació d'usuaris

• S'han millorat les sessions d'acollida per als estudiants de nou ingrés, que ara es fan en un nou entorn a l'aula

d'autoaprenentatge.

Àrees d'autoaprenentatge

• S'ha posat en funcionament l'aula d'autoaprenentatge i s'ha fet difusió d'aquest nou servei: contingut, eines, funcio-

nament, normes d'ús.

Serveis bibliotecaris bàsics

• S'ha recopilat a la nova mediateca la col·lecció de material àudio i digital.

Col·leccions bibliogràfiques bàsiques

• S'ha millorat l'accés a la col·lecció de ciències de la terra: s'han canviat les etiquetes dels llibres i s'ha reorganitzat

aquesta àrea temàtica.

• S'ha posat a disposició dels usuaris la secció d'exàmens en paper, actualitzada en cada període d'exàmens.

• S'ha fet l'inventari del fons de mapes cedit pel Departament d'Enginyeria del Terreny, Cartogràfica i Geofísica a la

cartoteca.

Equipaments i millores

• S'ha portat a terme el cablatge informàtic de la 1a planta de la Biblioteca.

• S'ha adquirit l'equipament informàtic per a l'aula d'autoaprenentatge, el servei de referència i els punts de consul-

ta per als usuaris.
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Biblioteca i recerca

Formació d'usuaris

• S'han fet sessions sobre recursos electrònics per a la recerca d'informació adreçades als professors i formació

introductòria en recursos d'informació per als estudiants de màsters.

Col·leccions bibliogràfiques de recerca

• S'han canviat els topogràfics dels projectes de fi de carrera per tal d'agilitar-ne la localització i millorar-ne l'orde-

nació.

Col·laboració amb les empreses, col·legis, associacions professionals i altres 

• S'ha continuat la col·laboració en el buidatge de revistes d'arquitectura i construcció amb l'alimentació de la base

de dades Architexts (ETSAB, EUPB, ETSAV).

• S'ha mantingut la cooperació amb les biblioteques de l'ETSAB, l'ETSAV, el Col·legi d'Aparelladors i Arquitectes

Tècnics de Barcelona, CAATB, i el Col·legi Oficial d'Arquitectes de Catalunya, COAC, per a la revisió de matè-

ries i encapçalaments referents a construcció i arquitectura.

Biblioteca i xarxa

Biblioteca Digital de la UPC

• S'està treballant per traspassar la informació continguda en la pàgina web de la Biblioteca al nou portal de les

BUPC, Bibliotècnica.

• S'ha fet difusió mensual dels recursos electrònics introduïts a la pàgina web

de la Biblioteca.

• S'han introduït els sumaris de revistes al CBUC que no estan disponibles

per altres mitjans.
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Biblioteca i humanisme

Biblioteca i integració als projectes culturals de la UPC

• S'ha col·laborat amb l'Escola en el concurs de PFC del Col·legi d'Aparelladors i Arquitectes Tècnics de Barcelona.

• S'han fet les exposicions "Guies i literatura de viatges" i "Llibres sobre tècniques actuals de càlcul estructural i dis-

seny d'interiors".

• S'ha col·laborat en el projecte Tramal per a la Universitat Politècnica de Mongòlia amb la presentació i la difusió

dels serveis oferts per la Biblioteca.

Biblioteca i organització

Accés, selecció, formació i desenvolupament professional

• El personal de la Biblioteca ha fet diferents cursos de formació i ha participat en reunions i demostracions.

Qualitat, avaluació i reenginyeria de processos

• S'ha posat en marxa un servei de DSI referent a noves adquisicions per a professors de l'Escola.

• S'ha elaborat un nou organigrama del personal de la Biblioteca.

• S'ha realitzat un pla de treball periòdic del personal de la Biblioteca amb el calendari de reunions informatives i

d'avaluació de processos.

In
fo

rm
e 

20
01

51

Biblioteca de l’Escola Universitària Politècnica de Barcelona



Biblioteca i aprenentatge

Formació d'usuaris

• S'han modificat els materials de les sessions de nou ingrés per augmentar-ne l'eficàcia.

Àrees d'autoaprenentatge

• S'ha dissenyat i posat parcialment en marxa l'àrea d'autoaprenentatge amb el

suport del SBUPC i l'EUPM.

Col·leccions bibliogràfiques bàsiques

• S'ha millorat l'accés als llibres en una 2a fase de l'elaboració d'un tesaurus en

les àrees de Medi Ambient, Geologia, Mines, Hidrogeologia, Mineralogia,

Física, Química i Organització d'Empreses.

• S'ha potenciat el creixement harmònic de la col·lecció per tal d'equilibrar la composició del fons mitjançant una

fórmula de distribució aprovada per la Comissió de Biblioteques de l'EUPM.

• S'ha integrat la secció de medi ambient al fons general per evitar la dispersió.

Equipaments i millores

• S'ha ampliat l'espai en 76,91m2, cosa que ha permès fer una àrea d'autoapre-

nentatge. 

• S'han redistribuït els espais i s'han adquirit nous equipaments. 
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Biblioteca i recerca

Formació d'usuaris

• S'han millorat les sessions de formació a estudiants de TFC1 amb l'actualització dels materials i organitzant els

grups i els horaris amb el suport de la Direcció. Hi ha assistit el 48,51% dels estudiants.

• S'han fet sessions de formació de bases de dades (Aranzadi) al PAS de Direcció i al de departaments per tal de

fer-los més autònoms. Hi ha assistit el 67% del total del PAS de Direcció i dels departaments.

Col·leccions bibliogràfiques de recerca

• S'han incrementat les col·leccions d'especialització del centre per donar suport a les línies de recerca.

• S'ha creat una base de dades de revistes per millorar-ne la gestió.

Col·laboració amb les empreses, col·legis, associacions professionals i altres 

• S'ha iniciat la col·laboració amb el CTM per oferir els serveis de la Biblioteca.

Biblioteca i xarxa

Digitalització i conservació de documents

• S'han incorporat els exàmens digitalitzats a Bibliotècnica per augmentar-ne la difusió i l'accessibilitat via web.

Biblioteca i humanisme

Biblioteca i col·leccions especials

• S'ha incrementat el fons de novel·la per promoure la lectura en 79 documents nous i se n'ha fet difusió.

Aliances

• S'ha iniciat la col·laboració amb la Biblioteca Comarcal de Manresa per intercanviar informació i compartir recur-

sos.
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Biblioteca i organització

Qualitat, avaluació i reenginyeria de processos

• S'ha elaborat un document de planificació interna de la Biblioteca per establir la col·laboració amb els departa-

ments.

• S'ha recollit un nombre considerable d'adreces de correu electrònic dels estudiants per tal de disminuir la quanti-

tat de reclamacions en paper. El nombre de reclamacions per correu electrònic ha passat d'un 2% al desembre de

2000 a un 44% al desembre de 2001.

• S'ha participat activament en l'elaboració de la bibliografia de la guia docent.
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Biblioteca i aprenentatge

Formació d'usuaris

• S'han dissenyat i realitzat, per primera vegada i in situ, sessions d'acollida per als alumnes de nou ingrés de

l'EUPVG.

• S'ha introduït la Biblioteca dins el circuit de visites de les jornades de portes obertes que es realitzen a l'EUPVG

per a alumnes dels IES de la comarca.

• S'ha introduït la sessió de formació d'usuaris com a obligatòria en el curs impartit als estudiants del quadrimestre 0.

• S'han dissenyat i implementat sessions de formació a mida per als estudiants dels IES de Vilanova i la Geltrú que

feien el treball de recerca a l'EUPVG.

Àrees d'autoaprenentatge

• S'està portant a terme la implementació de l'Àrea d'Autoaprenentage de l'EUPVG: s'han fet la planificació del ser-

vei, la distribució dels equipaments i la instal·lació del programari. 

• S'ha posat en funcionament el servei personalitzat d'assessorament de català per a la comunitat universitària i els

ciutadans i ciutadanes de Vilanova i la Geltrú. 

Serveis bibliotecaris bàsics

• S'ha elaborat el Manual de procediments dels serveis per a l'aprenentatge i els processos

tècnics, que s'ha presentat en el 7è Fòrum de Coneixements del Servei de

Biblioteques i Documentació de la UPC.

Col·leccions bibliogràfiques bàsiques

• S'ha definit i documentat la política de la gestió de la col·lecció de la Biblioteca.

• S'ha establert un model de control i gestió intern per facilitar l'actualització de les

seccions d'apunts i exàmens que ha permès actualitzar i incrementar en 83 i 928

documents, respectivament, aquestes col·leccions.
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Equipaments i millores

• S'han normalitzat les incidències que han aparegut durant aquest any com a conseqüència de la construcció del

nou edifici.

Biblioteca i recerca 

Formació d'usuaris

• S'ha elaborat i portat a terme el Programa de formació d'usuaris de la Biblioteca de l'EUPVG tenint en compte

les necessitats formatives i els perfils dels usuaris del campus. D'acord amb aquest nou projecte s'han impartit un

total de 17 sessions de formació especialitzada a un total de 200 assistents.

Serveis bibliotecaris de recerca

• S'ha dinamitzat i desenvolupat el Servei d'Informació Bibliogràfica i de Referència de la Biblioteca. S'han establert

torns per cobrir aquest servei durant les 12 hores d'obertura de la Biblioteca i s'ha incorporat a l'equip de treball

un bibliotecari amb perfil de recerca.

• S'ha creat un servei adreçat als professors de l'EUPVG per facilitar la reproducció del material bibliogràfic dispo-

nible a la Biblioteca.

Col·leccions bibliogràfiques de recerca

• S'ha avaluat, reorganitzat i actualitzat la secció de revistes en paper de la Biblioteca d'acord amb les necessitats de

la comunitat universitària de l'EUPVG i seguint els criteris establerts pel Servei de Biblioteques de la UPC en el

document Les revistes a les biblioteques de la UPC.

• S'han catalogat 164 projectes de fi de carrera presentats per alumnes del centre durant l'any 2001.

Col·laboració amb les empreses,  col·legis, associacions professionals i altres

• S'han iniciat els primers contactes amb el nou director del Centre Tecnològic de Vilanova i la Geltrú per desen-

volupar accions conjuntes que potenciïn l'ús de la Biblioteca com un centre de recursos bibliogràfics i documen-

tals que doni suport a la recerca i la transferència tecnològica de la ciutat i de la comarca.
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Biblioteca i xarxa

Biblioteca Digital de la UPC

• S'han adequat i actualitzat els continguts de la web de la Biblioteca.

Innovació tecnològica

• S'ha dissenyat i desenvolupat l'Agenda digital de la Biblioteca de l'EUPVG, una aplicació compartida en entorn

Lotus Notes que facilita la comunicació interna del personal de la Biblioteca.

Aliances i projectes consorciats

• S'ha creat un espai destacat per a la Biblioteca al portal digital vilanov@digital

(http://www.vilanovadigital.com) per difondre els recursos i els serveis de la

Biblioteca als internautes vilanovins.

Biblioteca i humanisme

Biblioteca i integració als projectes culturals de la UPC

• S'ha organitzat l'exposició fotogràfica "Biblio-Vella → Biblio-Nova" amb motiu de la inauguració del nou edifici de

la Biblioteca de l'EUPVG al març de 2001. Aquesta mostra fotogràfica també va ser exposada durant la setmana

cultural que es va portar a terme a l'EUPVG del 23 al 30 d'abril de 2001.

• S'ha participat en el projecte Tempus Tacis Tramal: Training Mongolian Access to Libraries, que té com a finalitat

millorar la gestió de les biblioteques de la Universitat Tècnica de Mongòlia i de la Universitat d'Agricultura de

Mongòlia mitjançant la formació del seu personal.

• S'ha participat activament en el desenvolupament dels actes que amb motiu

del Centenari de l'Escola Universitària Politècnica de Vilanova i la Geltrú es

van fer el dia 24 de novembre, concretament amb:

– Coordinació de l'exposició "Un compromís continu", ubicada a la

Biblioteca des del dia 24 de novembre fins al 24 de desembre.
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– Selecció de les fotografies de l'exposició fotogràfica retrospectiva "Imatges dels primers 100 anys, 1901-2001".

– Establiment de contactes amb exalumnes de diferents promocions de l'Escola i cerca de possibles patrocina-

dors.

– Habilitació d'espais a la Biblioteca per projectar un carrussel animat amb una selecció de les fotografies de

l'Escola. 

Patrimoni bibliogràfic cultural de la Universitat

• S'ha iniciat el tractament del fons antic de la Biblioteca de l'EUPVG i s'han processat un total de 643 llibres.

Biblioteca i ciutats

• S'han acollit al mes d'abril, i amb motiu de la sisena edició de la Primavera del

Disseny, dues exposicions el disseny de les quals va ser creat per alumnes de

l'Escola d'Art de Vilanova i la Geltrú.

– "PEU": projectes escultòrics urbans. 

– "Mira'm als ulls": mostra artística amb interpretacions pictòriques de la mirada. 

– S'ha organitzat la taula rodona-debat: "Ciutat i urbanisme al segle XXI:

reptes pendents". Els conferenciants van ser Josep M. Pinyol, Emili

Marimon, Guillem Gutiérrez, Agustí Salvà, Jordi Valls, Joan Benet i Joan

Giribet, i hi van assistir un total de 25 persones.

• S'ha acollit a la Biblioteca el tribunal que ha examinat els projectes de fi de

carrera i que ha escollit els guanyadors del premi a la millor trajectòria acadèmica de l'EUPVG en les seves dife-

rents especialitats que lliura anualment el Col·legi d'Enginyers Tècnics Industrials de Vilanova i la Geltrú. 

Biblioteca i organització

Organització i planificació del Servei de Biblioteques

• S'ha elaborat el Programa de comunicació interna de la Biblioteca.
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Accés, selecció, formació i desenvolupament professional

• S'ha incrementat l'equip de treball de la Biblioteca amb la incorporació d'un bibliotecari amb perfil de bibliotecari

referencialista.

• S'ha facilitat el desenvolupament de la majoria del personal de la Biblioteca, que ha assistit a un total de vint

accions de formació: cursos, seminaris, jornades, etc.

• S'ha participat activament en la presentació de la comunicació "Personalització de biblioteques virtuals:

Bibliotècnica a mida", presentada a les 8es Jornades Catalanes de Documentació, durant els dies 15 i 16 novem-

bre, a l'Hospitalet de Llobregat (Barcelona).

• S'ha presentat el projecte "Bibliotècnica a tu medida" a les II Jornadas de Bibliotecas Digitales, durant els dies 19 i

20 de novembre, a Almagro (Ciudad Real).

Qualitat, avaluació i reenginyeria dels processos

• S'han redefinit les responsabilitats i les funcions del personal de la Biblioteca seguint els perfils definits per la

Direcció del Servei de Biblioteques i d'acord amb les noves necessitats i les noves incorporacions en el Servei.
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Biblioteca i aprenentatge

Formació d'usuaris

• S'ha redissenyat el pla de formació per a estudiants de nou ingrés i s'ha adaptat a les condicions del nou espai de

formació (sala AA).

Àrees d'autoaprenentatge

• S'ha dissenyat el manual de procediment de l'àrea d'autoaprenentatge.

Serveis bibliotecaris bàsics

• S'ha fet l'elaboració d'un nou accés amb l'explicació dels nous espais i serveis de la primera planta. 

Col·leccions bibliogràfiques bàsiques

• S'ha fet la reorganització del fons de revistes recuperat dels departaments a la biblioteca.

Equipaments i millores

• S'ha fet l'adquisició i la instal·lació d'equipament i mobiliari nous per a les

dues plantes de la biblioteca.

Biblioteca i recerca

Formació d'usuaris

• S'ha elaborat un projecte de formació d'usuaris de recerca (PAC, PAS, PFC) amb les condicions de la sala d'auto-

aprenentatge. 
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Serveis bibliotecaris de recerca

• S'ha confeccionat un dossier (en paper) per a la consulta de totes les bases de dades d'interès per a la comunitat

de l'EUETIB.

Integració dels recursos i serveis

• S'ha organitzat la nova sala de revistes de la 1a planta amb l'adequació del

nou espai, el mobiliari específic i la retolació.

Col·laboració amb empreses, col·legis, associacions

professionals i altres   

• S'ha continuat el procés de col·laboració posat en marxa amb l'Escola del

Treball i el Col·legi d'Enginyers Tècnics.

Biblioteca i xarxa

Biblioteca Digital de la UPC

• S'ha fet el disseny de la informació que, sobre la BEUETIB, ha de reflectir la web general de la UPC.                     

Digitalització i conservació de documents

• S'ha fet la implantació normalitzada i obligatòria per part de l'EUETIB (sota petició de la Biblioteca) de rebre una

còpia dels PFC en format electrònic.

In
fo

rm
e 

20
01

61

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



Biblioteca i humanisme

Biblioteca i integració als projectes culturals de la UPC

• S'ha col·laborat en l'organització de l'Inter-EUITI a l'EUETIB com a seu oficial de la trobada nacional del 2001.

Biblioteca i col·leccions especials

• S'ha continuat i consolidat l'adquisició de material bibliogràfic per a les col·leccions d'Història de la ciència i

Tecnologia i societat i per al fons donat pel Departament d'Universitats, Recerca i Societat de la Informació (fons

DURSI).

Patrimoni bibliogràfic cultural de la Universitat

• S'ha iniciat el projecte de catalogació especial del fons antic de la BEUETIB.

Biblioteca i ciutats

• S'ha fet difusió dels actes i les activitats culturals de Barcelona mitjançant un plafó d'anuncis.

Biblioteca i organització

Accés, selecció, formació i desenvolupament professional

• S'ha continuat el Pla específic de formació del personal.

Qualitat, avaluació i reenginyeria de processos

• S'ha establert un calendari de reunions periòdiques amb el personal de la biblioteca per tal d'avaluar la qualitat i la

millora dels processos i per fer el seguiment dels objectius.
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Biblioteca i aprenentatge

Formació d'usuaris

• S'ha dissenyat i realitzat el Pla de formació per a estudiants de nou ingrés en col·laboració amb la Biblioteca de

l'EUETIB.

• S'ha preparat i difós informació impresa i gràfica amb la descripció de les col·leccions i els serveis que ofereix la

Biblioteca.

Àrees d'autoaprenentatge

• S'ha fet difusió dins de la comunitat de l'ESAB de la nova Àrea d'Autoaprenentatge de les Biblioteques del

Consorci Escola Industrial de Barcelona.

Serveis bibliotecaris bàsics

• S'ha implementat el préstec informatitzat amb VTLS.

• S'ha elaborat l'Accés de la Biblioteca.

Col·leccions bibliogràfiques bàsiques

• S'ha iniciat l'avaluació de la bibliografia bàsica que hi ha a la guia docent per tal d'assegurar-ne la presència al fons

documental de la Biblioteca.

• S'ha implementat la catalogació dels documents amb el programa VTLS.

• S'ha elaborat la llista de referències d'autoritats de l'àmbit agrícola que hauria de tenir el CUPC.  

• S'ha seleccionat i tractat el fons modern del donatiu de la Granja Escola Torre Marimon de Caldes de Montbui.

• S'ha editat la Llista d'encapçalaments de matèria de la Biblioteca de l'ESAB.

Equipaments i millores

• S'ha instal·lat equipament informàtic nou i s'ha reubicat l'antic.
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Biblioteca i recerca

Formació d'usuaris

• S'ha elaborat un projecte de formació d'usuaris de recerca en col·laboració amb la Biblioteca de l'EUETIB i s'han

iniciat les sessions de formació.

Serveis bibliotecaris de recerca

• S'ha iniciat la gestió del SOD a través del SOD-UPC.

• S'ha fet difusió de les bases de dades de la UPC, a més a més de les bases de dades locals, i s'han elaborat les ins-

truccions d'accés de les bases de dades que són d'interès per a la comunitat de l'ESAB.

• S'han recopilat les editorials d'àmbit agrícola i les seves adreces a Internet.

Col·leccions bibliogràfiques de recerca

• S'ha iniciat l'avaluació de les revistes de subscripció de la Biblioteca.

• S'ha revisat i comprovat la col·lecció de revistes que té la Biblioteca.

• S'ha fet la catalogació de les revistes que es reben actualment a la Biblioteca.

• S'han seleccionat i difós les revistes electròniques disponibles d'agricultura i d'àmbits temàtics relacionats, per

títols i per matèries.

• S'ha iniciat l'avaluació de la bibliografia del programa de doctorat en Biotecnologia Agroalimentària i Sostenibilitat

per tal d'assegurar-ne la presència al fons documental de la Biblioteca.

Biblioteca i xarxa

Biblioteca Digital de la UPC

• S'ha valorat la informació que ha de reflectir Bibliotècnica, la biblioteca digital de la UPC, sobre la Biblioteca.

Innovació tecnològica

• S'han especificat les pautes per al desenvolupament d'un programa fet a mida per gestionar les comandes dels

professors per a la compra de fons bibliogràfic. S'han elaborat les instruccions per a la instal·lació.
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Biblioteca i humanisme

Patrimoni bibliogràfic cultural de la Universitat

• S'ha valorat i seleccionat el donatiu del fons documental de la Granja Escola Torre Marimon de Caldes de

Montbui.

• S'ha elaborat el projecte de catalogació del fons històric de la Biblioteca i del donatiu de la Granja Escola Torre

Marimon de Caldes de Montbui. 

• S'ha supervisat i avaluat la prova pilot de catalogació del fons històric de la Biblioteca i del donatiu de la Granja

Escola Torre Marimon de Caldes de Montbui. 

Aliances 

• S'ha elaborat la base de dades d'institucions amb les quals es té establert l'intercanvi de donatius i duplicats.

Biblioteca i organització

Organització i planificació del Servei de Biblioteques

• S'ha integrat la Biblioteca en el mapa bibliotecari de la UPC, amb l'aplicació de les normatives i els reglaments del

Servei de Biblioteques i Documentació de la UPC.

• S'ha integrat el personal de la Biblioteca al funcionament de les biblioteques de la UPC.

Accés, selecció formació i desenvolupament professional

• S'ha incrementat la plantilla de personal amb un bibliotecari.

• S'ha iniciat el pla específic de formació del personal.
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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 2001 % +/-

Usuaris 1r-2n cicle 29.877 30.443 28.993 28.991 0
Professors 2.237 2.236 2.247 2.258 0
3r. Cicle 1.834 2.087 2.147 2.245 5
PAS 1.175 1.221 1.223 1.171 -4
Títols propis 620 707 451 -36
Centres adscrits 6.162 5.117 6.262 5.701 -9
Cursos de postgrau 424 676 666 835 25
Programes de postgrau 466 486 576 792 38
Programes de màster 1.850 2.431 3.064 3.739 22
Cursos d'especialització 1.061 1.067 1.731 1.709 -1

Total 45.086 46.384 47.616 2,7 1

B. Visitants
1998 1999 2000 2001 % +/-

Totals 3.041.394 2.718.675 2.805.354 2.810.080 0
En dies festius 177.890 201.925 185.349 116.549 -37

C. Consultes al Catàleg UPC
1998 1999 2000 2001 % +/-

1.129.415 1.038.257 2.002.603 20.37.061 2

D. Préstecs
1998 1999 2000 2001 % +/-

Total 301.409 285.541 257.486 273.270 6
Per tipus d'usuari

Usuaris 1r-2n cicle 89,2% 82,8% 79,3% 77,7% -2
Professors 5,7% 6,8% 7,2% 7,9% 10
3r. Cicle 0,7% 4,7% 6,8% 8,4% 24
PAS 1,7% 1,4% 2,2% 1,8% -18
No UPC 2,7% 4,3% 4,4% 4,2% -5

E. Formació d'usuaris: sessions d'acollida
1998 1999 2000 2001 % +/-

Sessions 162 153 183 215 17
Places ofertades 5.124 5.124 5.377 5.660 5
Assistents 2.174 2.931 2.819 2-846 1
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Taula 2. Serveis Bibliotecaris per a la Recerca

A. Servei d'Obtenció de Documents
1998 1999 2000 2001 % +/-

Documents demanats fora UPC 1.910 2.130 2.000 3.268 63
Documents subministrats dins UPC 2.339 2.481 2.045 2.629 29

B. Consultes a Bases de dades
1998 1999 2000 2001* % +/-

Total 24.698 25.470 48.102 163.595 89

* Inclou consultes a la Biblioteca digital del CBUC

C. Formació d'usuaris en informació especialitzada
1998 1999 2000 2001 % +/-

Sessions 31 187 114 155 36
Convocats 485 1.411 2.037 1.924 -6
Assistents 227 1.325 1.794 1.500 -16
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Taula 3. Serveis digitals

Taula 4. Fons bibliogràfics

1998 1999 2000 2001 % +/-

Consultes a la Web del Servei de
Biblioteques 70.705 148.515 230.210 817.145 255

Bases de dades electròniques 25 23 28 71 154
Ep! Recursos d'interès politècnic 824 836 876 5
Llibres digitals 244 297 22
Exàmens 2.318
Tesis digitals 341 (*)
Revistes electròniques 428 899 1.675 2.714 62
Sumaris electrònics 5.948 9.143 10.864 168.767 1.453

* Tesis doctorals totals consultables a www.tdcat.cesca.es

1998 1999 2000 2001 % +/-

Títols de llibres 162.419 184.562 193.060 211.911 10
Títols de revistes 7.639 7.907 8.391 9.695 16
Exemplars de llibres 288.179 316.862 348.575 387.548 11
Col.leccions de revistes 13.620 14.044 15.069 16.809 12

Revistes vives 2.455 2.428 2.239 5.551 148
Revistes mortes 5.010 5.479 6.560 11.505 75
Altres publicacions en sèrie 1.984 2.189 2.557 2.799 9



In
fo

rm
e 

20
01

72

Taula 5. Infraestructura i equipament

A. Infraestructura
1998 1999 2000 2001 % +/-

Metres quadrats 11.852 12.529 15.303 16.110 5
Seients 2.073 2.153 2.776 2.804 1
Metres lineals de prestatgeries 13.110 13.313 15.031 16.153 7

B. Obertura de les biblioteques
1998 1999 2000 2001 % +/-

Mitjana dies obertura anual 254 234 240 244 2
Mitjana d'hores setmanals 54 55 52 53 2

C. Equipament general
1998 1999 2000 2001 % +/-

TV 33 33 32 34 6
Vídeos 34 34 35 38 9
Fax 8 8 9 11 22
Fotocopiadores usuaris 18 18 15 17 13
Fotocopiadores personal 5 5 6 10 67
Escànners usuaris 2 2 2 10 400
Escànners personal 7 7 10 10 0
Impressores usuaris 26 26 24 20 -17
Impressores personals 52 52 58 63 9
Microformes lector 6 6 5 6 20
Microformes reproductor 7 7 6 6 0

D. Equipament ofimàtic
1998 1999 2000 2001 % +/-

PC-Bibliotecaris 68 92 97 146 51
PC-Públic 87 92 105 92 -12
PC-Locals 14 47 17 7 -59
Altres PC 50 30 35 59 69
Lector àudio 23 11 12 12 0
Lector CD usuaris 37 51 87 71
Lector CD personal 24 89 115 29
DVD 5

Àrees autoaprenentatge 1998 1999 2000 2001 % +/-

PC 42 74 131 188 44
Impressores 1 1 3 200
Fotocopiadores 1 1 0
Escànners 5 6 8 33
Lector CD 5 118 162 37
Lector Audio 2 12 18 50
TV 3
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Taula 6. Pressupostos i personal

A. Pressupost Biblioteques UPC
1998 1999 2000 2001 % +/-

Inversions 30.000.000 80.000.000 90.000.000
Fons bibliogràfics 90.000.000 90.000.000 100.000.000
Programa PAIDEIA

Biblioteca i aprenentatge 58.000.000
Biblioteca i recerca 78.000.000
Biblioteca i xarxa 70.000.000
Biblioteca i humanisme 10.000.000
Biblioteca i organització 4.000.000

Beques estudiants 13.321.000 17.000.000 17.000.000 25.690.538 51
Funcionament del Servei de Biblioteques 10.500.000 10.500.000 10.500.000 10.500.000 0

Total 143.821.000 197.500.000 217.500.000 256.190.538 18

Altres pressupostos
(Escoles, Col.legis, etc.) 41.130.980 113.297.789 28.358.725 42.240.270 49

B. Personal Biblioteques UPC
1998 1999 2000 2001 % +/-

Bibliotecaris 58 62 63 76 21
Auxiliars 36 37 37 32 -14
Becaris (Equivalent a la jornada completa) 26 27 23 25 9

Total 120 126 123 133 8




