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Informe 2003

Introducció

Us presentem l'Informe 2003 del Programa PAIDEIA del Servei de Biblioteques i Documentació de la UPC. 

En aquest informe, el quart ja del programa estratègic, podeu consultar les diverses actuacions que les biblioteques

han realitzat al llarg de l'any 2003. Les principals accions són les següents:

• S'ha continuat millorant les sessions de formació adreçades als estudiants i als professors en eines i recursos 

d'informació bàsics i especialitzats. La fita important per al curs 2003-2004 és la realització de cursos de formació

amb reconeixement de crèdits.

• S'ha incrementat el fons bibliogràfic de documents amb les noves adquisicions i les diverses integracions 

de col·leccions de llibres i revistes.

• El projecte de bibliotecaris temàtics que gestionen i actualitzen tota la informació de la biblioteca digital 

per àmbits temàtics es va consolidant. L'usuari, a més de trobar la informació d'una determinada matèria, 

pot disposar de l'ajut de bibliotecaris experts en els recursos d'informació.

• L'increment d'informació electrònica continua amb la incorporació, mitjançant el CBUC (Consorci de

Biblioteques Universitàries de Catalunya), de revistes electròniques tan importants com les de l'editorial Elsevier.

El seu producte ScienceDirect ja és accessible a tota la comunitat. També les bases de dades de l'Information

Sciences Institute (ISI) han estat adquirides amb llicència nacional gràcies als acords amb el MECD (Ministeri

d'Educació, Cultura i Esport).

• Bibliotècnica, la biblioteca digital de la UPC, ha incrementat tots els indicadors. Els usuaris cada vegada més 

fan ús de Bibliotècnica per a les seves necessitats informacionals. Aquesta és una tendència mundial que està 

relacionada amb l'increment de la informació electrònica i les pràctiques docents basades en l'aprenentatge 

virtual.

• L'inici de les obres per a la construcció de les noves biblioteques dels campus de Manresa i Castelldefels i les

millores puntuals que s'han realitzat en altres biblioteques són accions que cal destacar de forma significativa.

• Des de La Factoria de Recursos Docents s'han realitzat múltiples accions relacionades amb la innovació de 

la docència.

• Finalment, s'han realitzat enquestes de satisfacció adreçades als estudiants i als professors, en les quals les 

biblioteques han estat valorades molt positivament. En aquesta mateixa línia, el Servei de Biblioteques i

Documentació ha aconseguit el Certificat de Qualitat atorgat pel Ministeri d'Educació, Cultura i Esport (MECD) 

i l'ANECA (Agencia Nacional de Evaluación de la Calidad y Acreditación) en la seva primera convocatòria adreçada

a les biblioteques universitàries espanyoles.

Dídac Martínez

Director del Servei de Biblioteques i Documentació
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Objectiu general de l’eix

Aconseguir satisfer les necessitats bàsiques actuals d'informació i documentació dels membres de la comunitat universitària 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 bibliotecaris.

• 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.

Formació d'usuaris

• S'han fet 139 sessions d'informació sobre els recursos i els serveis bibliotecaris 

d'aprenentatge per als estudiants de nou ingrés, a les quals han assistit un total 

de 3.862 estudiants (65,61 % sobre el total dels nous estudiants matriculats, 

que representa un augment del 3,8 % respecte a l'assistència del curs 2002-2003).

• S'han introduït diverses millores en l'organització, els continguts i els materials de les

sessions d'acollida, s'han dut a terme actuacions per incrementar el nombre d'assistents 

i se n'ha ampliat l'oferta.

• S'ha incrementat el nombre de sessions integrades en les diferents assignatures dels

plans d'estudis de la UPC o a les sessions d'acollida dels centres docents.

• S'ha planificat i preparat l'acció formativa de 20 hores: “Com trobar la informació que necessites: la clau de l'èxit

per als teus estudis”, reconeguda amb un crèdit de lliure elecció a totes les escoles de la UPC, que s'impartirà 

a diferents biblioteques durant el 2n quadrimestre del curs 2003-2004.

• S'ha elaborat un programa d'autoaprenentatge del Catàleg de les biblioteques de la UPC i s'ha adaptat i desenvolupat

el tutorial TILT (Texas Information Literacy Tutorial) per a l'autoaprenentatge d'habilitats informacionals, com a

materials complementaris a les sessions presencials que es fan des de les biblioteques.

Biblioteca i aprenentatge
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Àrees d'autoaprenentatge / factories

• S'han fet diverses proves per posar en marxa el laboratori virtual d'idiomes.

• S'han fet diverses actuacions de millora i difusió de les àrees d'autoaprenentatge.

• S'han posat en funcionament 2 noves factories a les biblioteques de l'ETSEIB i l'EUPM. En l'actualitat, ja hi ha 8

factories en funcionament.

• S'han fet actuacions de difusió de les factories.

• S'han elaborat 68 materials docents a les factories i s'han impartit un total de 5 cursos.

Serveis bibliotecaris bàsics

• S'ha aprovat i implementat el nou “Reglament de préstec de les biblioteques de la UPC”, els principals canvis 

del qual són l'ampliació dels terminis i del nombre de renovacions dels documents en préstec.

• S'ha dissenyat i implementat una nova interfície de consulta del catàleg de les biblioteques de la UPC més 

integrada a Bibliotècnica i amb més prestacions.

• S'ha posat en marxa el servei de renovacions automàtiques de documents en préstec des del web.

• S'ha implementat un formulari únic per a totes les biblioteques per facilitar al PAS i al PDI la petició de rebre 

al seu lloc de treball documents en préstec.

• S'han fet diverses actuacions de millora de la qualitat del catàleg de les biblioteques de la UPC.

• S'ha participat, dins del marc de col·laboració amb el CBUC, en diverses actuacions del procés de canvi del 

sistema d'automatització de biblioteques, previst pel període 2004-2005.

• S'ha ampliat i millorat l'oferta de fulls informatius “Accés: la biblioteca t'informa”.

• S'han ofert 49 beques als estudiants de la UPC per donar suport a les biblioteques.

Col·leccions bibliogràfiques bàsiques

• S'han adquirit, catalogat i integrat al catàleg de les biblioteques de la UPC 32.207 documents i 1.129 noves

col·leccions de revistes.

• S'ha continuat amb el projecte de catalogació retrospectiva de fons pendents de catalogar de les biblioteques 

de la UPC, mitjançant el qual s'han integrat al catàleg 1.867 documents de 8 biblioteques. Han participat en el 

projecte 12 catalogadors.

• S'han fet accessibles des del catàleg les noves col·leccions electròniques disponibles a Bibliotècnica: llibres 

electrònics, revistes electròniques de pagament i les guies temàtiques de la UPC.

• S'ha incorporat al catàleg els fons bibliogràfics de la Biblioteca de l'Institut de Ciències de l'Educació (ICE). 

Són 763 exemplars i 135 col·leccions de publicacions en sèrie.

• S'ha finalitzat la catalogació dels fons de la Biblioteca del Rectorat al catàleg de les biblioteques de la UPC i al

CCUC (Catàleg Col·lectiu de les Universitats de Catalunya).

• S'ha iniciat la catalogació dels fons bibliogràfics de la Biblioteca de l'Escola Universitària d'Enginyeria Tècnica

Industrial d'Igualada (EUETII) amb la incorporació de 865 documents al catàleg.

Biblioteca i aprenentatge



11

Informe 2003

• S'ha iniciat la catalogació dels fons bibliogràfics de l'Oficina de Medi Ambient de la UPC.

• S'ha començat a treballar en l'estandardització de les diverses fases del procés físic dels documents a les 

biblioteques.

• S'ha actualitzat a Bibliotècnica la bibliografia citada a les guies docents de totes les titulacions de primer i segon

cicle i s'hi ha afegit la bibliografia de les assignatures de lliure elecció disponible a les biblioteques de la UPC.

• S'han incorporat a Bibliotècnica, per a la consulta i la lectura, 2.075 exàmens, 435 materials docents i 22 llibres

digitals.

• S'ha posat en marxa la videoteca digital de la UPC, amb 75 vídeos.

Equipaments i millores

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

ETSAB, ETSEIB, EUPM, EUPVG i EUETIB.

• S'ha continuat treballant en els projectes de noves biblioteques: ETSAB, ETSEIB, EUPM i Campus de Castelldefels.

• S'ha treballat en la planificació de noves factories a les biblioteques de l'ETSAB, l'FNB, l'ETSAV i l'EUETIB.

• S'ha continuat treballant per incrementar i condicionar les biblioteques per a l'accés individual a la xarxa a fi que

els usuaris puguin treballar amb un PC portàtil d'una manera autònoma i integrada en el mateix lloc on tenen la

possibilitat d'estudi i lectura.

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:

• 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 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.

Formació d'usuaris

• S'han organitzat un total de 166 accions formatives per desenvolupar les habilitats necessàries per localitzar, 

gestionar i utilitzar la informació cientificotècnica. En aquestes sessions, hi han assistit un total de 1.988 persones.

Un any més, les sessions han estat avaluades molt positivament tant pels assistents com pels formadors.

• S'han recollit i presentat a la COBISID (Comisió de Biblioteques i Sistemes d’Informació i Documentació) les

accions formatives de l'any 2002 i s'han implementat millores en les impartides el 2003.

• Per quart any consecutiu, s'ha publicat l'oferta global de formació adreçada al personal docent i investigador,

al personal d'administració i serveis i als estudiants de primer, segon i tercer cicles de la UPC.

• A la intranet del Servei, s'ha posat a l'abast de tots els bibliotecaris formadors els materials elaborats per cada

biblioteca per fer formació.

• La Comissió de Docència del Consell de Govern ha aprovat la impartició per part de les biblioteques d'activitats

formatives amb reconeixement de crèdits per al curs 2003-2004. La quasi totalitat de biblioteques ofereixen 

activitats formatives de 30 hores de durada sobre “Els recursos d'informació i documentació politècnics” o bé

sobre “Com trobar i gestionar informació tècnica”. Tots els bibliotecaris formadors han preparat conjuntament 

els objectius, la metodologia i els continguts per desenvolupar aquestes activitats de capacitació informacional.

Serveis bibliotecaris de recerca

• S'ha elaborat una enquesta, que s'ha distribuït a tot el personal docent i investigador. S'han obtingut 513 respostes,

que han estat analitzades i que serviran per millorar els recursos i els serveis bibliotecaris que donen suport a la

docència i a la recerca de la Universitat.
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• S'han enviat cartes informatives a la comunitat universitària amb els nous recursos d'informació adquirits

(Elsevier, Jstor, etc.) i s'ha fet una presentació a la comunitat universitària de les bases de dades del Web of

Knowledge (Science Citation Index, Journal Citation Reports, ISI Indicators, Current Contents i ISI Proceedings)

amb l'assistència de 57 professors. També s'ha participat en diverses comissions de recerca per presentar els

futurs projectes bibliotecaris de recerca (Fènix.Doc, TDX i Dipòsit institucional).

• S'ha habilitat la transmissió electrònica dels documents demanats/subministrats mitjançant el Servei d'Obtenció 

de Documents. També s'ha posat a disposició dels usuaris un formulari electrònic. Finalment, s'ha actualitzat el

Reglament del Servei d'Obtenció de Documents.

• A més de tramitar 7.575 peticions de documents, s'ha obert un nou programa de bons d'obtenció de documents

amb una aportació econòmica de 3.900 e (60 e per bo) per a 65 doctorands o projectistes.

• S'ha migrat el contingut de la base de dades de sumaris de la UPC a la base de dades del CBUC. Per altra banda,

les biblioteques han continuat amb l'alimentació manual de sumaris introduint un total de 179 títols a la base 

de dades del CBUC.

• Els bibliotecaris temàtics han indexat a “Bibliotècnica per matèries” 4.675 recursos politècnics de pagament 

(bases de dades, revistes i llibres electrònics) i alguns recursos gratuïts. Aquests bibliotecaris han rebut formació

per desenvolupar el perfil de bibliotecari temàtic (Gestió de recursos web i Interacció del medi ambient amb les

àrees politècniques). També s'ha racionalitzat l'ús i l'estructura de l'arbre de matèries, s'ha actualitzat el llibre clau

i s'han integrat nous bibliotecaris temàtics en l'organització.

• S'han facilitat documents informatius (díptics, fulls Accés...) sobre els serveis bibliotecaris de recerca per als 

estudiants que s'han matriculat als cursos de doctorat o als màsters/postgraus organitzats per la UPC o la

Fundació Politècnica de Catalunya i s'han actualitzat 8 fulls Accés adreçats a usuaris dels serveis de recerca.

• S'han fet 18 reunions de treball amb les biblioteques, a més de les reunions quinzenals de la Unitat i de les 

reunions puntuals amb les altres unitats de l’SGB per avançar en els projectes comuns.

• S'ha ampliat la llista de distribució de recerca i s'han donat de baixa les llistes de formació d'usuaris, revistes i

bases de dades per tal de millorar la comunicació entre els bibliotecaris temàtics i de recerca.

• S'ha fet una sessió de formació en cadena als bibliotecaris i tècnics especialistes de les biblioteques sobre: 

“Les revistes electròniques: present i futur”, i s'ha presentat la comunicació "Bibliotècnica per matèries: una nova

eina per al recolzament de l'aprenentatge" a l'XI Congrés Universitari d'Innovació Docent als Ensenyaments

Tècnics, celebrat al juliol a Vilanova i la Geltrú.

Col·leccions bibliogràfiques de recerca

• S'han editat 4 nous números del butlletí TEch: recursos 

d'informació en ciència i tecnologia, ampliant la redacció dels 

articles a tot el personal de l’SBD.

• S'ha incrementat el nombre de revistes consultables des de

Bibliotècnica habilitant 4.963 accessos electrònics, i s'ha millorat 

la seva visibilitat.

• S'ha revisat la totalitat dels recursos politècnics presents a la base de dades EP! i s'hi han incorporat nous webs

d'interès politècnic.

Biblioteca i recerca
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• S'ha organitzat la consulta de 69 bases de dades accessibles per teledocumentació a partir dels bibliotecaris 

temàtics.

• S'han augmentat les ajudes des de les pàgines de recursos i serveis per a la recerca a Bibliotècnica; s'ha donat

suport a la consulta remota dels continguts del web, i s'han posat a l'abast dels usuaris instruccions sobre les 

condicions d'ús de la informació electrònica.

• S'ha publicat i adjudicat un nou concurs públic per al subministrament de les revistes espanyoles i s'han prorrogat

els concursos per a les revistes estrangeres i les bases de dades de la UPC.

• S'ha fet una anàlisi amb propostes de millora de la presència de tesis llegides a la UPC en la base de dades TDX.

També s'ha treballat conjuntament amb l'APAE (Àrea de Planificació, Avaluació i Estudis) per millorar els documents

referenciats a Fènix a partir de la participació dels bibliotecaris, i millorar així la visibilitat de Fènix.Doc.

• S'ha col·laborat en el III Workshop de REBIUN, La Biblioteca Digital i la Nova Comunicació Científica, amb la

presentació de la comunicació "La gestión de la producción científica de la UPC: Los proyectos Fénix.Doc y 

el Depósito Institucional de Documentación Científica". A més, el Servei de Biblioteques i Documentació de la

UPC s'ha adherit a la iniciativa SPARC i n'ha fet difusió a la comunitat universitària a partir de la publicació del

fullet Creeu canvi.

Integració dels recursos i serveis

• S'ha continuat l'adquisició de revistes especialitzades mitjançant la coparticipació amb els departaments, 

els instituts i altres centres de recerca de la UPC. Un total de 25 centres s'han acollit a la coparticipació, 

dels quals un ho ha fet per primera vegada. Mitjançant aquesta modalitat, s'han subscrit 120 revistes per al 2004.

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

• S'ha avançat en el procés d'elaboració d'un conveni amb el CETIB i en la integració de les biblioteques de l'AEIC 

i l'EUETII. També s'ha signat un conveni amb Enginyers sense Fronteres (ESF).

• S'han fet diverses reunions amb l'Associació d'Amics de la UPC per tal de potenciar la difusió dels serveis 

d'informació i documentació especialitzats que les biblioteques de la UPC ofereixen a les empreses que tenen

vincles amb la Universitat.

• S'ha elaborat un fullet de difusió de serveis d'informació i documentació especialitzats per a les empreses i els

usuaris externs, s'ha actualitzat la informació de Bibliotècnica i s'ha millorat la tramitació administrativa d'aquest

servei.

• S'han actualitzat les tarifes dels serveis bibliotecaris de recerca per poder oferir serveis d'informació 

i documentació en l'entorn empresarial, les associacions i els col·legis professionals.

• S'ha continuat amb l'acord de prestació de serveis a la Fundació Politècnica de Catalunya. A més de les sessions

de formació especialitzades, s'han renovat els vals de documentació per al màster E-business per fer cerques 

d'informació.

Biblioteca i recerca
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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.

Biblioteca Digital de la UPC

• S'han portat a terme diverses actuacions que tenen per objectiu facilitar l'accés als continguts de Bibliotècnica, 

la biblioteca digital de la UPC:

- S'han adaptat totes les pàgines web per tal que segueixin els estàndards HTML 4.01 i CSS2 del W3C. 

Aquest fet garanteix l'accés al portal des de pràcticament qualsevol navegador.

- S'ha iniciat el servei d'accés remot als continguts de Bibliotècnica utilitzant el programari PAPI, distribuït per 

RedIris en forma de programari lliure.

- S'han unificat els portals de revistes i revistes electròniques en una única interfície, per tal de facilitar l'accés 

a la informació que, sobre aquestes col·leccions, es mostrava a la biblioteca digital.

- S'ha realitzat una nova interfície del portal “Bibliotècnica per matèries”, que facilita la navegació entre els 

diferents àmbits de coneixement de la Universitat.

- S'han millorat les ajudes que sobre els diferents continguts apareixen a Bibliotècnica.

- S'ha incorporat el servidor que allotja la biblioteca digital a la xarxa gigabyte de la Universitat, fet que millora 

els temps de resposta en l'accés als continguts.

- S'ha optimitzat el sistema de comprovació d'enllaços trencats per tal de garantir la qualitat i la integritat 

de la informació que es mostra a Bibliotècnica.

• S'ha realitzat un web per a la col·lecció de llibres electrònics Safari Tech Books Online que permet, per una

banda, llistar els títols disponibles pel títol del llibre i, per l'altra, la incorporació d'aquest títols al portal

“Bibliotècnica per matèries”.

Biblioteca i xarxa
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• S'ha elaborat un únic llibre d'estil per a tots els webs de les biblioteques de la UPC. Durant el 2003 tots els webs

de les biblioteques de la Universitat han adaptat, també, els continguts a la nova imatge.

• S'ha elaborat un projecte per a la millora de les funcionalitats i les prestacions de l'OPAC.

• S'han millorat les condicions i les infraestructures de suport a la gestió dels servidors que estan a les dependències

del Servei de Biblioteques i Documentació. Entre les actuacions realitzades destaquen:

- L'adquisició i la configuració d'un SAI (sistema d'alimentació ininterrompuda).

- L'adquisició i la configuració d'un tallafoc.

Digitalització i conservació de documents

• S'ha posat en funcionament el portal Videoteca Digital de la UPC en 

col·laboració amb l'Institut de Ciències de l'Educació (ICE) i l'Escola 

Politècnica Superior de Castelldefels. El portal permet la publicació a 

Internet de les produccions de vídeos pròpies de la Universitat, així com la 

digitalització, amb l'autorització prèvia, d'altres enregistraments d'interès per 

a la comunitat universitària.

Innovació tecnològica

• S'ha implementat una base de dades d'incidències TIC de les biblioteques per tal de millorar el seguiment i la

resolució de les incidències sorgides i gestionades directament per l'SBD.

• Conjuntament amb l'ICE s'ha elaborat una prova pilot per a la implementació del servei de correcció d'exàmens

amb lectors òptics a les factories de la UPC.

Convergència del Servei de Biblioteques i Documentació amb els Serveis Informàtics

• S'ha iniciat la integració de continguts de Bibliotècnica a la plataforma eAtenea, incorporant a cada intranet 

d'assignatura un enllaç a la biblioteca digital, on es mostren la bibliografia citada a la guia docent de l'assignatura,

així com els exàmens disponibles en format digital.

• S'han millorat les infraestructures TIC de les biblioteques de la Universitat. De les actuacions realitzades destaquen:

- L'adquisició de canons i PC portàtils per facilitar l'elaboració de sessions de formació a les unitats de la UPC.

- La renovació del PC amb imatge BIB (120 equips).

Aliances i projectes consorciats

• S'ha participat en el desenvolupament del Pla estratègic de REBIUN, concretament en el desplegament de 

la línia 2: "Potenciar el desarrollo de las TIC en las bibliotecas y apoyar su implementación y mantenimiento."

• S'ha elaborat el nou web de REBIUN, que organitza i millora l'accés a tota la documentació generada per 

la xarxa i els seus grups de treball.

• S'ha participat en el grup de treball DOMS (Digital Objects Management Systems) per tal d'analitzar la 

implementació d'un gestor d'objectes digitals al CBUC.

• S'ha participat en les Jornades Tècniques de RedIRIS: Mallorca, 5, 6 i 7 de novembre, amb la ponència:

"Bibliotècnica, la biblioteca digital de la UPC. Descripción y valores añadidos."

Biblioteca i xarxa
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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 

solidaris 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.

Biblioteca i integració als projectes culturals de la UPC

• S'ha donat suport a les iniciatives de la Universitat contra la guerra de l'Iraq i s'ha editat un punt de llibre que s'ha

difós des de totes les biblioteques.

• S'ha participat, en col·laboració amb l'Univers, en la recollida de material escolar per a la Fundación Vicente

Ferrer.

• S'ha participat amb UBUNTU, Fòrum Mundial de Xarxes, en el disseny i l'alimentació de la base de dades

Reformwatch.

• S'ha participat, gràcies a l'ajut econòmic concedit pel CCD (Centre per a la Cooperació i el Desenvolupament)

de la UPC, en un projecte de cooperació de biblioteques amb països en vies desenvolupament. Concretament,

s'ha col·laborat amb el Centre de Recherche et de Formation Économique pour le Développement (CRESFED)

de Port-au-Prince (Haití).

Biblioteca i col·leccions especials

• S'ha continuat desenvolupant 33 col·leccions de documents de temes humanístics, en diferents suports, amb el

propòsit de potenciar l'interès per la lectura i la reflexió entre tots els membres de la comunitat universitària:

música, novel·la, filosofia, viatges, literatura, etc.

• S'han fet diverses exposicions de llibres i materials amb el propòsit de donar a conèixer els recursos documentals

de les biblioteques de la UPC.

• S'ha començat a desenvolupar, en col·laboració amb l'ICE, el projecte d'e-portals de les col·leccions especials de

les biblioteques de la UPC amb el propòsit de millorar-ne la difusió.

Biblioteca i humanisme
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Patrimoni bibliogràfic cultural de la Universitat

• S'han incrementat les diverses col·leccions patrimonials de la UPC: Poesia, Ciència-ficció, Ciència i Tècnica, Arxiu

Gràfic d'Arquitectura, Fons de Nàutica, etc.

• S'ha continuat realitzant accions per tal de fer accessibles, als historiadors i als investigadors, les col·leccions

bibliogràfiques antigues de les biblioteques de la UPC.

Aliances

• S'ha signat un conveni de col·laboració amb la Xarxa de Biblioteques de la Diputació de Barcelona.

• S'ha intensificat la col·laboració amb l'ASPACE mitjançant la inserció laboral de dues persones, amb deficiències

psicomotrius, a la Biblioteca Rector Gabriel Ferraté i a la Biblioteca de l'EUPVG.

Biblioteca i ciutats

• S'ha continuat potenciant la col·laboració de biblioteques amb l'Ajuntament de Barcelona o les biblioteques

d'algunes ciutats perquè la informació cultural sigui dipositada i consultable a la biblioteca de la UPC.

Biblioteca i humanisme
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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.

Organització i planificació del Servei de Biblioteques i Documentació

• S'ha iniciat el projecte de revisió de perfils professionals del personal de l'SBD.

• S'han convocat 23 places de bibliotecaris i s'han iniciat els processos d'oposició.

• S'ha iniciat el projecte d'integració de la Biblioteca de l'Escola Universitària d'Enginyeria Tècnica Industrial

d'Igualada (EUETII) al Servei de Biblioteques i Documentació de la UPC.

Accés, selecció, formació i desenvolupament professional

• S'han ofert un total de 29 cursos de formació, als quals han assistit 198 persones de l'SBD.

• S'han organitzat els cursos següents adreçats al personal del Servei de Biblioteques i Documentació i impartits

també pel mateix personal del Servei:

-   Les biblioteques de la UPC.

-   Desenvolupament web amb ASP.

-   Manteniment de la base de dades EP!

-   Medi ambient: interacció amb les àrees temàtiques de la UPC.

-   Revistes electròniques: present i futur.

• S'ha organitzat, conjuntament amb REBIUN (Xarxa de Biblioteques Universitàries) el III Workshop REBIUN, 

amb el títol “La Biblioteca Digital i la Nova Comunicació Científica, octubre de 2003”.

• S'ha coordinat la 2a edició del curs Electronic Journals Moving Towards Networked Scholarly Information,

organitzat pel CBUC (Consorci de Biblioteques Universitàries de Catalunya).

• S'ha realitzat la traducció de l'anglès d'articles professionals d'interès:

-   CETUS. (2003). L'ús de bona fe de les obres amb copyright: un element crucial en l'ensenyament americà.

-   Guédon, Jean-Claude. (2001). L'allargada ombra d'Oldenburg: bibliotecaris, investigadors, científics, editors i el control 

de les publicacions científiques.

Biblioteca i organització
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-   Mundell, Jacqueline. (2003). Un model organitzatiu per al suport educatiu a una comunitat universitària. 

Information and Technology Libraries, vol. 22, núm. 2.

-   Solomon, David J. (2002). Un diàleg de sords: intentant donar sentit al debat sobre la publicació electrònica. 

First Monday: Peer-Review Journal On The Internet. vol. 7, núm. 8 (agost 2002).

-   Twing, Carol A. (2000). A qui li pertanyen els cursos i els materials dels cursos en línia? Polítiques de propietat 

intel·lectual per a un nou entorn d'aprenentatge.

• S'ha participat en congressos, seminaris i jornades professionals, als quals han assistit 14 persones de l'SBD:

-   II Workshop de la Library of the Open University i la Biblioteca Virtual de la Universitat Oberta de Catalunya.

-   III Jornades Andaluses de Documentació: Sevilla, 20, 21 i 22 de novembre de 2003.

-   XI Congrés Universitari d'Innovació Docent en els Ensenyaments Tècnics: Vilanova i la Geltrú, juliol de 2003.

-   XIII Jornades de Biblioteques d'Arquitectura, Construcció i Urbanisme. ABBA (Associació de Bibliotecaris 

i Biblioteques d'Arquitectura, Construcció i Urbanisme): Sant Sebastià.

-   FESABID 2003: 8es Jornades Espanyoles de Documentació: Barcelona, 6, 7 i 8 de febrer de 2003.

-   IATUL, International Association of Technological University Libraries; 24th Annual Conference: Ankara, 

Turquia, 2-5 de juny de 2003.

-   Intel Academic Forum: Berlín, abril de 2003.

-   Jornades Tècniques de RedIRIS: Mallorca, 5, 6 i 7 de novembre.

Innovació tecnològica i nova gestió i planificació del treball

•   S'han realitzat el 9è, el 10è i l'11è Fòrum de Coneixements, organitzat per l'SBD amb les presentacions 

següents:

- "Els beneficis de la gestió del coneixement a les biblioteques universitàries. L'experiència de la Biblioteca

Rector Gabriel Ferraté." Marta Hernández i Anna Valls (BRGF).

- "Busco informació sobre...: l'evolució de la demanda d'informació a la BRGF." Roser Alonso, Montse Aragüés, 

Àngel Beumala, Marta García i Ruth Íñigo (BRGF).

- "Centre de Documentació i Recursos del Parc Tecnològic i Universitari de Manresa." Montserrat Méndez, 

Conxa Moncunill i Montserrat Sala (EUPM).

- "Col·laboració amb el CRESFED (Centre de Recherche et de Formation Économique et Sociale pour le 

Développement) Port-au-Prince. Haití." Josep Ferran Vives (BCT) i Sílvia Sunyer (Serveis Generals de 

Biblioteques).

- "Dossiers temàtics de les biblioteques ETSAB-ETSAV-EPSEB: Col·leccions a Bibliotècnica a càrrec de les 

biblioteques UPC especialitzades en arquitectura, construcció i urbanisme." Eduard Minobis (ETSAB), Imma 

Suy (EPSEB) i Anna Viñas (ETSAV).

- "Els drets d'autor a les biblioteques." Margarita Ceña (EUPVG), Ruth Íñigo (BRGF) i Josep Ferran Vives (BCT).

- "E-LIS (E-Prints in Library and Information Science): un arxiu obert en ciències de la documentació." Imma 

Subirats, coordinadora d'E-LIS.

- "Estalvi de temps en el procés de gestió i control de les revistes." Lluïsa Amat (ETSAV), Araceli Martínez

(BCT) i Anna Viñas (ETSAV).

Biblioteca i organització
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- "IATUL 2003." Roser Gómez (BCT), Marta López (Serveis Generals de Biblioteques).

- "Pla estratègic de REBIUN i procés d'avaluació dels serveis bibliotecaris - ANECA." Dídac Martínez, director 

del Servei de Biblioteques i Documentació de la UPC.

- "Prestatgeries virtuals a la Biblioteca de l'ETSEIB: una eina de consulta transversal de col·leccions i serveis 

per usuaris interns i externs." Joan Tur (ETSEIB).

- "Les 7 vides del paper: formats de presentació i models de distribució en línia de treballs publicats en revistes

científiques digitals." Miquel Térmens (Facultat de Biblioteconomia i Documentació, UB).

- "Tutorial de consulta del catàleg UPC/FIBU (Formació intel·ligent a les biblioteques de la UPC)." Gemma 

García (Serveis Generals de Biblioteques) i Andrés Pérez (EUPVG).

- "WIB: la intranet de la Biblioteca de la UPF, el Punt d'Informació a l'Estudiant (PIE) i el Portal de Futurs 

Estudiants." Anna Bargalló, Mercè Cabo, Coro Pozuelo, Pepa Valldepérez (Biblioteca de la Universitat 

Pompeu Fabra).

Qualitat, avaluació i reenginyeria de processos

• S'ha aconseguit el Certificat de Qualitat dels Serveis Bibliotecaris de la UPC atorgat pel Ministeri d'Educació,

Cultura i Esport.

• S'ha realitzat la cinquena edició de l'enquesta sobre l'ús i la satisfacció de les biblioteques de la UPC per part 

dels usuaris. El nivell de satisfacció mitjà que atorguen els usuaris a les biblioteques de la UPC és de 4,49 sobre 6.

• S'ha dissenyat i implementat una aplicació en Lotus Notes per a l'organització i l'estandardització del format dels

processos de les diferents biblioteques.

Gestió, control i avaluació de recursos

• S'ha executat el pressupost assignat a l'SBD segons les directrius de la Comissió de Biblioteques i Sistemes

d'Informació i Documentació (COBISID).

• S'ha fet una proposta de racionalització de l'adquisició i la catalogació dels fons bibliogràfics de la UPC 

a la Comissió de Seguiment, Estructura i Organització del PAS.

Biblioteca i organització
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Biblioteca i aprenentatge

Formació d’usuaris

• S'ha traduït i adaptat el tutorial web d'habilitats informacionals 

TILT (Texas Information Literacy Tutorial), elaborat per les 

biblioteques de la Universitat de Texas i adreçat, bàsicament, 

a alumnes universitaris de 1r cicle.

• S'ha dissenyat el curs “Com trobar la informació que necessites: 

la clau de l'èxit per als teus estudis”, conjuntament amb les altres 

biblioteques de la Universitat. El curs s'oferirà dins l'oferta de cursos d'extensió universitària del 2003-2004 

i tindrà, per tant, reconeixement de crèdits.

• S'ha dissenyat el curs “Els recursos d'informació i documentació en enginyeria de telecomunicacions, informàtica 

i civil: accés, ús i gestió”. El curs s'oferirà dins l'oferta de cursos d'extensió universitària del 2003-2004 i tindrà, 

per tant, reconeixement de crèdits. 

• S'ha impartit una sessió dins l'assignatura Engineering Tomorrow de l'ETSETB.

Serveis bibliotecaris bàsics

• S'han portat a terme dues campanyes gràfiques per informar els alumnes de 1r cicle dels serveis bàsics que 

ofereix la Biblioteca. La primera va tenir lloc al mes de maig i es va ubicar a les plantes 1 i 2, i la segona va tenir

lloc al mes de setembre i es va ubicar al passadís d'accés a la Biblioteca. 

• S'ha implementat una estació de treball per a la consulta de les col·leccions de cartografia digital que possibilita

als estudiants de l'assignatura Topografia de l'ETSECCPB realitzar càlculs que fins ara no es podien fer amb els

formats impresos.

Col.leccions bibliogràfiques bàsiques

• S'han comprat diverses col·leccions de cartografia digital de Catalunya. En destaquem la sèrie de 196 CD:

Ortoimatge color 1:5.000.

• S'ha revisat la col·lecció d'Universitats de la qual la Biblioteca és dipositària, atès que, en els darrers anys, hi ha

moltes publicacions que ja no s'imprimeixen i només s'editen en format digital.

• S'ha canviat la ubicació de la col·lecció Tecnoscopi de la planta 2 a la planta 1. 

Biblioteca Rector Gabriel Ferraté
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Equipaments i millores

• S'ha dissenyat i portat a terme una campanya per reduir el soroll a les sales de 

lectura durant el mes de desembre. S'han fet uns cartells per promoure el respecte

entre els mateixos usuaris, recordant que el silenci és un dret però també un deure.

• S'ha millorat l'espai de la planta 0, habilitant un espai per a la Col·lecció de Jazz i

potenciant els punts de lectura informals.

Biblioteca i recerca

Formació d'usuaris

• S'han impartit sessions de formació per als alumnes del programa de doctorat en Organització d'Empreses.

• S'han impartit sessions de formació per als alumnes del programa de doctorat en Enginyeria Elèctrica.

Serveis bibliotecaris de recerca

• S'ha participat activament en les jornades organitzades pel CTT sobre protecció i explotació dels resultats de la

recerca, amb dues presentacions a càrrec del personal de la Biblioteca sobre els serveis de recerca a les biblioteques

de la UPC. 

• S'han assumit, des de la Biblioteca, totes les cerques sobre patents que hi ha hagut a la Universitat, independentment

del campus o centre on s'hagin originat. Igualment, s'han assumit les cerques de patents derivades pel CTT, que 

formen part de processos de patentabilitat.

• S'ha presentat a les diferents comissions dels centres un informe sobre els fons bibliogràfics als departaments i

sobre els serveis que s'ofereixen des de la Biblioteca.

• S'ha passat una enquesta a tots els subscriptors del butlletí de difusió selectiva D'interès per poder-ne avaluar 

l'interès i la qualitat dels continguts. 

• S'ha continuat portant a terme entrevistes a professors del campus per conèixer-ne les expectatives i les 

necessitats en relació amb els serveis d'informació. Aquest any s'han realitzat 20 entrevistes, majoritàriament 

a professors de la FIB.

Col.leccions bibliogràfiques de recerca

• S'han fet entrevistes informatives amb el personal dels departaments relacionats amb programes de doctorat, per

donar a conèixer la base de dades TDX (tesis doctorals en xarxa), i resoldre dubtes sobre el seu 

funcionament.

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

• S'ha col·laborat activament amb l'associació Enginyers sense Fronteres, per signar un acord de col·laboració i 

acollir-ne els fons. 

• S'ha col·laborat amb l'Associació d'Amics de la UPC, oferint els serveis d'informació especialitzats de la Biblioteca

a les empreses vinculades.

Biblioteca Rector Gabriel Ferraté



27

Informe 2003

Biblioteca i xarxa

Biblioteca digital de la UPC

• S'ha canviat el disseny de la llista electrònica La BRGF t'informa,

adreçada als estudiants de 1r i 2n cicles.

• S'ha canviat el disseny de la intranet de la Biblioteca.

Digitalització i conservació de documents

• S'han digitalitzat 52 vídeos a La Factoria de Recursos Docents.

• S'ha col·laborat en el disseny dels projectes de fi de carrera de l'ETSETB en format CD-ROM.

Innovació tecnològica

• S'ha dissenyat una base de dades per millorar la gestió de les bibliografies recomanades en les guies docents dels

centres docents del Campus Nord.

• S'ha dissenyat i implementat una base de dades de fitxes tècniques que recullen les incidències informàtiques i

ofimàtiques més freqüents.

Biblioteca i humanisme

Biblioteca i integració als projectes culturals de la UPC

• S'ha col·laborat amb l'Univers durant el Mes de la Poesia Telemàtica, fent la selecció dels poemes que es 

publiquen virtualment a partir del fons de poesia de la Biblioteca.

• S'ha acollit l'exposició "Per un món que progressi sense excloure ningú" de l'associació Enginyers sense

Fronteres, durant el mes de gener. L'exposició recollia informació sobre els projectes i les activitats duts a terme

durant els 10 anys d'existència d'aquesta associació.

• S'ha acollit l'exposició "Cartells de la República", de la Coordinadora d'Estudiants dels Països Catalans.

• S'ha fet una exposició sobre les Agendes 21, gràcies a una mostra de llibres cedits per la Biblioteca del Campus

de Terrassa.

Biblioteca i col.leccions especials 

• S'ha fet una exposició gràfica i de llibres d'història de la informàtica sota el nom "Màquines que són història: de

Babbage al PC", durant el mes de desembre. L'exposició també ha mostrat ordinadors antics, cedits per diferents

unitats de la Universitat.

• S'ha fet una exposició d'imatges i de llibres sobre fractals, en col·labo-ració amb la Biblioteca de la Facultat de

Matemàtiques, durant els mesos d'abril i maig.

• Sota el nom "Cuines del món", es va fer, al mes de juny, una exposició sobre llibres de cuina. El fons provenia de la

Biblioteca del Campus de Terrassa. A fi d'atraure el màxim nombre de visitants, es van fer dos tastets de pastes i te

típics del Marroc.

Biblioteca Rector Gabriel Ferraté
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• Sota el nom "L'Enterprise ha arribat a la Biblioteca Rector Gabriel

Ferraté" va tenir lloc, al mes de març, una exposició de llibres i 

objectes de la sèrie Star Trek.

• S'han fet dues mostres de llibres de poesia. La primera, amb motiu de 

la celebració de Sant Jordi i la segona, amb motiu del Mes de la Poesia

Telemàtica, que organitza anualment l'Univers.

• S'ha començat a treballar en el disseny i els continguts del web de la

Col·lecció de poesia catalana de la Biblioteca Rector Gabriel Ferraté.

Biblioteca i organització

Accés, selecció, formació i desenvolupament professional

• S'ha iniciat un grup de treball amb tots els tècnics especialistes, amb l'objectiu d'augmentar-ne els coneixements

tècnics i les competències informacionals.

• S'ha seguit treballant en el Pla d'acollida i formació del nou personal. S'han dissenyat dues noves sessions de 

formació. Una, de serveis i col·leccions i l'altra, d'atenció als usuaris.

Innovació tecnològica i nova gestió i planificació del treball

• S'ha revisat l'estructura interna de la Biblioteca, després de 6 anys de funcionament, per adequar-la al nou 

Pla estratègic i als nous serveis i perfils bibliotecaris. El Servei de préstec ha passat a dependre de la Unitat 

de Serveis per a l'Aprenentatge que, des que es va anul·lar la Unitat de Préstec i Acollida, depenia directament 

de Direcció. Tots els bibliotecaris temàtics han passat a la Unitat de Serveis per a la Recerca. 

Qualitat, avaluació i reenginyeria de processos

• S'ha presentat, a les 8es Jornades Espanyoles de Documentació, una comunicació sobre l'experiència de la

Biblioteca en el desenvolupament d'un programa de gestió del coneixement.

• S'ha presentat, al Foro TGU (València, juny), conjuntament amb els Serveis Generals de Biblioteques, una

comunicació sobre l'experiència de la Biblioteca en un programa de gestió del coneixement.

Gestió, control i avaluació de recursos

• S'ha redactat el projecte de transformació de la Biblioteca en un centre de recursos per a l'aprenentatge 

i la investigació.

Biblioteca Rector Gabriel Ferraté
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Biblioteca i aprenentatge

Formació d'usuaris

• S'han realitzat 39 sessions d'acollida als estudiants de nou ingrés de les escoles del Campus durant el mes de

setembre, amb una durada d'entre 1 h i 1.30 h. Com a novetat cal destacar que, en el cas de l'ETSEIT, la sessió

ha format part de l'ALE Enginyeria Industrial i Vida Universitària a l'ETSEIT.

• S'han ofert també sessions d'acollida als estudiants de secundària per donar a conèixer els serveis i recursos de la

Biblioteca.

Àrees d'autoaprenentatge / factories

• S'ha fet difusió de La Factoria de Recursos Docents al professorat del Campus.

• S'han dut a terme diverses activitats i projectes docents en format multimèdia,

mitjançant La Factoria. En destaquem:

- Enregistrament en vídeo de classes impartides per professors.

- Captura de vídeo, edició i digitalització de documents.

- Muntatges multimèdia per a presentacions a congressos.

- Sessió explicativa de programari multimèdia.

- Creació de material multimèdia per a assignatures del Campus. 

- Assessorament en l'edició de textos, creació de plantilles, etc.

- Creació de material audiovisual i incorporació de fitxers en Flash.

- Instal·lació d'una càmera web.

- Edició de manuals d'ús de programes i aplicacions informàtiques.

- Edició de web per a una revista. 

• Hi ha hagut un descens considerable de les incidències per mal funcionament dels equips de l'Àrea de Recursos

Electrònics, com a conseqüència de la implantació del sistema de gestió d'imatges via servidor per part dels SI del

Campus.

Biblioteca del Campus de Terrassa
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Serveis bibliotecaris bàsics

• S'ha millorat la informació que s'ofereix a l'usuari portant a terme una 

sèrie de mesures: confecció d'una base de dades per gestionar la informació

que necessita tant l'usuari com l'informador de la Biblioteca, formació dels

becaris que treballen al taulell, etc.

• S'ha fet una campanya de difusió de les noves condicions de préstec que

resulten del nou reglament aprovat durant el 2003.

• S'ha portat a terme una campanya per aconseguir les adreces electròniques dels estudiants amb l'objectiu de

millorar el procés de comunicació.

• S'ha dissenyat una estoreta per facilitar la localització dels llibres als prestatges i la consulta de la informació 

personal de préstec per part dels usuaris.

Col·leccions bibliogràfiques bàsiques

• S'han adquirit col·leccions de llibres i altres materials bàsics per a la docència i la recerca del Campus.

• S'ha planificat la compra d'anuaris, directoris i altres publicacions en sèrie de referència per als propers anys.

• S'ha reubicat a la sala les col·leccions d'apunts, fotografia i publicacions de la UPC.

• S'ha actualitzat la base de dades interna de gestió de la bibliografia docent recomanada per incorporar-hi els 

canvis produïts pel nou pla d'estudis de l'EUOOT.

Equipaments i millores

• S'ha fet una campanya per millorar el bon ús dels espais, equipaments i recursos de la Biblioteca per part dels

usuaris.

• S'ha estès la prohibició de fumar al vestíbul de la planta baixa de la Biblioteca per adaptar-se a la legislació vigent.

Biblioteca i recerca

Formació d'usuaris

• S'han dut a terme 20 sessions de formació sobre informació científica especialitzada vinculada als estudis de 

la UPC. L'assistència ha estat d'un 77,95 %. Entre les sessions ofertes podem destacar: Recerca d'Informació

Científica i Tècnica Tèxtil (ALE); Estudis semipresencials de 2n cicle d'OI. ETSEIT. Seminari Com trobar 

informació on-line; màster Energies per al Desenvolupament; Recursos d'informació en sostenibilitat; doctorat 

en Globalització i Sostenibilitat; bases de dades de l'ISI, i doctorat en Organització Industrial, dins de l'assignatura

Metodologia i Tècniques d'Investigació I.

Serveis bibliotecaris de recerca

• S'ha fet un estudi de necessitats d'informació als departaments del Campus per poder oferir serveis a mida

segons l'especialització i la tipologia d'usuari. L'estudi s'ha basat en una enquesta elaborada pel Servei de

Biblioteques i Documentació i les visites in situ als departaments. 

Biblioteca del Campus de Terrassa
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• S'ha potenciat l'ús de la base de dades de sumaris electrònics del CBUC, com a base de dades bibliogràfica 

referencial, entre els diferents usuaris de la Biblioteca, sobretot els alumnes de 1r cicle. També s'ha fet una 

revisió dels títols entrats (uns 60). Se n'ha fet difusió mitjançant un Full Accés, que s'ha distribuït entre els 

usuaris del Campus.

Col·leccions bibliogràfiques de recerca

• S'ha fet difusió de l'accés i els continguts de la col·lecció de revistes electròniques Science - Direct i també de

l'accés a la totalitat del Web of Knowledge, plataforma de les bases de dades de l'ISI.

Integració dels recursos i serveis

• S'ha finalitzat la catalogació retrospectiva dels fons departamentals del Campus i s'ha continuat amb la catalogació

de les col·leccions especials existents en alguns departaments, així com també de les noves adquisicions.

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

• S'ha fet un estudi per oferir paquets de serveis a empreses i s'ha establert un primer contacte amb la CECOT.

Biblioteca i xarxa

Biblioteca Digital de la UPC

• S'ha posat en marxa el nou web de la BCT, remodelat i reorganitzat d'acord amb l'estil i els continguts de la 

resta de biblioteques de la UPC. S'han implementat els apartats de novetats, serveis, col·leccions i informacions

generals, amb un total de 30 entrades, que es mantenen en constant actualització per esdevenir un vehicle de

difusió de la BCT al Campus i a la resta de la UPC.

Digitalització i conservació de documents

• S'ha continuat la digitalització i la incorporació d'exàmens a Bibliotècnica 

per facilitar l'accés digital a aquesta col·lecció.

Biblioteca i humanisme

Biblioteca i integració als projectes culturals de la UPC

• S'han realitzat exposicions temàtiques de llibres i altres documents:

-   "Biblioteca i humanisme" (febrer - març);

-   "Robots, més que màquines" (en dipòsit de la BRGF; abril - juny);

- "Llibres de medi ambient: temàtica ambiental coincidint amb la diada de Sant Jordi i el Dia de la Terra" (23/04/03);

-   "Coneix el món amb les biblioteques" (juny - octubre);

-   i exposicions fotogràfiques (novembre - ...).

Biblioteca del Campus de Terrassa
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• S'ha participat en el projecte Ubuntu, xarxa de xarxes de la societat civil, mitjançant la creació i la gestió de 

la base de dades documental que en forma part.

• S'ha col·laborat en diverses campanyes d'institucions: recollida de material escolar per enviar-lo a les escoles 

de l'Índia (Fundació Vicenç Ferrer) i recollida de joguines (Creu Roja).

Biblioteca i col·leccions especials 

• S'ha potenciat la col·lecció especial Cultures del Món incrementant els fons existents, especialment els de 

cinemes i músiques.

Patrimoni bibliogràfic cultural de la Universitat

• S’ha continuat col·laborant amb el Departament d'Enginyeria

Elèctrica del Campus en la recuperació de biblioteques i arxius

industrials d'empreses de la comarca. S'han continuat els treballs

d'organització del fons bibliogràfic de la biblioteca de l'empresa

ABB de Sabadell amb la introducció de 103 nous títols.

• S'ha treballat també en el condicionament al mateix departament del

fons bibliogràfic de l'empresa AEG de Terrassa amb la catalogació de

350 volums. S'ha seguit el procés de constitució a Terrassa d'un futur espai per a l'arxiu històric d'aquesta

empresa, que se cedirà a l'Ajuntament de Terrassa i a la UPC.

Biblioteca i organització

Accés, selecció, formació i desenvolupament professional

• S'ha fomentat la formació i desenvolupament professional del personal de la Biblioteca mitjançant l'assistència 

a cursos de formació i la participació activa en congressos com l'IATUL o en projectes de cooperació a través 

del CCD al Centre de Recherche et de Formation Économique et Sociale pour le Développement (Haití). 

Innovació tecnològica i nova gestió i planificació del treball

• S'ha elaborat un Pla de comunicació interna, amb l'objectiu de millorar la informació i la comunicació entre 

el personal de la Biblioteca. Aquest pla facilita també el coneixement de la informació que és útil per al correcte

desenvolupament de les funcions de l'equip de treball.

• S'ha renovat l'equipament informàtic dels PC de treball del personal de la BCT, equip estàndard per a totes 

les biblioteques de la UPC.

Qualitat, avaluació i reenginyeria de processos

• S'ha posat en funcionament una base de dades de consultes i de gestió del coneixement per millorar el servei

d'informació que s'ofereix als usuaris.

• S'han millorat els circuits de comunicació i informació entre el CITM (Centre d'Imatge i Tecnologia Multimèdia) i la BCT.

Biblioteca del Campus de Terrassa
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Biblioteca i aprenentatge

Formació d'usuaris

• S'ha impulsat l'acollida als alumnes de nou ingrés integrant tots els serveis de l'FME: equip directiu FME, Gestió

Acadèmica, Biblioteca, Laboratori de Càlcul i Delegació d'Estudiants.

• S'ha creat una pàgina web (en català, castellà i anglès) amb informació bàsica per als nous alumnes de doctorat 

i professors visitants. 

<http://bibliotecnica.upc.es/bib200/serveis/serveis_depts/visitors.asp>

• S'ha participat en la sessió d'acollida del programa de doctorat del Departament d'Estadística i Investigació

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

• S'ha realitzat la presentació de la Biblioteca als alumnes de nou ingrés del Centre de Formació Interdisciplinària

Superior.

Serveis bibliotecaris bàsics

• S'ha posat en marxa la gestió de compra de material bibliogràfic als departaments de l'Edifici U amb l'objectiu 

de millorar la localització d'aquests documents.

• S'han retolat de nou totes les prestatgeries de la Biblioteca amb l'objectiu de facilitar la localització i l'actualització

dels fons bibliogràfics.

• S'ha participat en el 2n Fòrum de l'FME per difondre els serveis de la Biblioteca.

Col·leccions bibliogràfiques bàsiques

• Des de la Biblioteca Digital de la UPC i des de qualsevol ordinador connectat a la xarxa UPC, es pot accedir a

350 exàmens de l'FME des del curs 2000-2001.

• S'ha comprat tota la bibliografia nova citada en la Guia Docent 2003-2004 de l'FME. A aquesta partida s'hi han

destinat 5.238,35 euros.

• S'ha actualitzat la bibliografia recomanada de la Guia Docent 2003-2004 a 

<http://bibliotecnica.upc.es/brecomanada.>

Biblioteca de la Facultat de Matemàtiques 
i Estadística
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Equipaments i millores

• S'han comprat dues vitrines per exposar-hi jocs matemàtics de la nova

col·lecció iniciada aquest any i que anirà formant el Laboratori de

Matemàtiques. 

• S'han comprat prestatgeries noves per adequar les col·leccions

bibliogràfiques.

Biblioteca i recerca

Formació d'usuaris

• S'ha participat en l'elaboració del material de l'activitat reconeguda amb crèdits de lliure elecció: “Els recursos

d'informació i documentació en matemàtiques i estadística”, que impartiran les biblioteques a partir de l'any 2004.

• S'ha revisat i millorat el contingut del curs Recursos d'Informació per a la Recerca. Han assistit al curs 15 doctorands

dels programes de doctorat de Matemàtiques i Estadística.

• S'ha revisat i millorat el material de les sessions de formació de les bases de dades MathScience, Zentralblatt,

Web of Knowledge, Aranzadi i DOGC.

Serveis bibliotecaris de recerca

• S'han realitzat 20 entrevistes entre el professorat dels departaments de Matemàtica Aplicada II, d'Estadística 

i Investigació Operativa i d'Enginyeria de Sistemes, Automàtica i Informàtica Industrial amb l'objectiu de difondre

els serveis de les biblioteques i detectar noves necessitats d'aquests usuaris.

• S'ha creat l'Espai Poincaré amb l'objectiu de recollir llibres de Poincaré

que hi ha a les diferents biblioteques de la UPC i també donar suport al

curs 2003-2004 que l'FME ha dedicat a Poincaré pel 150è aniversari del

seu naixement.

Col·leccions bibliogràfiques de recerca

• S'han continuat comprant llibres suggerits pels professors. En total, s'han sol·licitat 126 llibres per comprar.

• S'han introduït 350 sumaris a la base de dades de sumaris del Consorci de les Biblioteques de les Universitats

Catalanes.

Integració dels recursos i serveis

• S'ha continuat donant suport presencial de 6 hores a la setmana a la Biblioteca de l'IRI-ESAII. 

Biblioteca de la Facultat de Matemàtiques i Estadística
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Biblioteca i xarxa

Biblioteca Digital de la UPC

• S'ha reestructurat el web de la Biblioteca perquè els continguts i l'estil quedin normalitzats segons la imatge del

web de la Biblioteca Digital de la UPC.

Digitalització i conservació de documents

• S'han digitalitzat 96 documents entre exàmens, conferències i articles de revista.

Innovació tecnològica

• S'ha incorporat un becari especialitzat en eines multimèdia per donar

suport a La Factoria de Recursos Docents de la Biblioteca.

• El nombre de reserves als equipaments de La Factoria de Recursos

Docents ha estat de 143.

• Els productes que s'han dut a terme l'any 2003 a La Factoria de Recursos

Docents són: 

- "Fractals a les biblioteques de la UPC".

- La Guia Docent de l'FME en CD.

- El Laboratori de Matemàtiques.

- El web del curs Poincaré.

- Un punt de llibre sobre Poincaré.

- Conversió del format NTSC a PAL de 40 vídeos que donen suport a la docència.

- S'han gravat 9 conferències i/o actes celebrats a l'FME per inaugurar el nou espai Videoteca Digital de l'FME.

- El cartell de la Setmana de la Ciència a l'FME.

Biblioteca i humanisme

Biblioteca i col·leccions especials 

• S'ha realitzat l'exposició "Més que màquines", organitzada per la Biblioteca Rector Gabriel Ferraté (gener de 2003).

• S'ha coordinat l'exposició "Fractals a les biblioteques de la UPC". L'exposició es va poder veure, entre els mesos

d'abril i setembre, a la Biblioteca Rector Gabriel Ferraté, a la Biblioteca de l'FME i finalment a la Biblioteca de

l'EUPVG. Les imatges exposades provenien de la Facultat d'Informàtica de la Universitat Politècnica de Madrid.

• S'ha iniciat la col·lecció Jocs Matemàtics, amb l'objectiu de donar suport a la docència de l'FME. Arran d'haver 

iniciat aquesta nova col·lecció s'ha elaborat el Laboratori de Matemàtiques amb la intenció de crear un espai 

virtual d'objectes, programes, etc. que tinguin relació amb les matemàtiques.

Biblioteca de la Facultat de Matemàtiques i Estadística
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Biblioteca i organització

Organització i planificació del Servei de Biblioteques i Documentació

• S'ha revisat l'organigrama i les tasques del personal de la Biblioteca per adaptar-los a la incorporació d'un tècnic

especialista en biblioteques.

Innovació tecnològica i nova gestió i planificació del treball

• S'ha elaborat el Pla de comunicació de la Biblioteca de l'FME perquè la informació i la comunicació arribi a tot 

el personal que la necessiti.

Gestió, control i avaluació de recursos

• S'ha reorganitzat la documentació interna segons l'estructura dels eixos del pla estratègic Paideia.

Biblioteca de la Facultat de Matemàtiques i Estadística
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Biblioteca i aprenentatge

Formació d'usuaris

• S'ha millorat la formació dels usuaris en les sessions d'acollida, modificant la part pràctica d'ús del catàleg, 

i portant a terme totes les sessions en aules informàtiques.

• S'ha iniciat, amb la col·laboració dels professors de l'assignatura Projectes Arquitectònics II, una sessió de 

formació sobre bases de dades adreçada a tots els alumnes de primer curs (al segon quadrimestre del curs).

• S'han incorporat a la pàgina web de la Biblioteca de l’ETSAB (BetsaB) els tutorials de les sessions de formació

d'usuaris sobre revistes, bases de dades i ús del catàleg de les biblioteques de la UPC, i de les sessions d'acollida

per a nous usuaris.

Serveis bibliotecaris bàsics

• S'ha elaborat un díptic amb la informació sobre els canvis al Servei de Préstec i sobre el seu funcionament en

general.

• S'ha participat en el grup de treball per al disseny i la posada en funcionament a Bibliotècnica de serveis 

relacionats amb el préstec (renovacions, préstec al lloc de treball, etc.). 

Col·leccions bibliogràfiques bàsiques

• S'ha adquirit tota la bibliografia docent de les titulacions de Paisatgisme i Disseny, per cobrir els buits de la

Biblioteca de l'ETSAB.

• S'han establert contactes amb llibreters de vell per aconseguir bibliografia exhaurida però molt utilitzada a la

Biblioteca.

• S'ha millorat la gestió dels llibres rebuts per donatiu a la Biblioteca, establint el circuit en el Manual de 

procediments, i millorant la informació i el disseny de la base de dades de llibres rebuts.

Equipaments i millores

• S'ha continuat treballant en el projecte del nou edifici de la Biblioteca de l'ETSAB, elaborant diferents propostes

en funció de l'enfocament del centre (biblioteca de centre, biblioteca de campus, etc.) i de la disponibilitat d'espais.

Biblioteca de l’Escola Tècnica Superior
d’Arquitectura de Barcelona
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Biblioteca i recerca

Formació d'usuaris

• S'ha integrat part de l'oferta de formació de la Biblioteca adreçada als estudiants de doctorat en assignatures 

de 3r cicle:

- En l'assignatura Recursos d'Informació per a la Recerca en Arquitectura (codi 56026, Departament d'Expressió 

Gràfica Arquitectònica I), la Biblioteca impartirà íntegrament els continguts.

- En l'assignatura Tècniques de Recerca en la Construcció, la Restauració i la Rehabilitació Arquitectòniques 

(codi 105030, Departament de Construccions Arquitectòniques I), la Biblioteca imparteix, des del 

curs 2002-2003, 9 hores lectives.

- En l'assignatura Introducció Metodològica i Fonts Documentals de l'Arquitectura (codi 104044, Departament 

de Projectes Arquitectònics), la Biblioteca imparteix, des del curs 1999-2000, 9 hores lectives.

• S'han celebrat 4 cursos d'entre 9 i 12 hores, amb un total de 57 assistents, sobre "Recursos d'informació 

especialitzats per a la recerca en...", adaptats en cada cas a l'àmbit de recerca dels estudiants de doctorat 

assistents.

• S'ha elaborat una base de dades per a la gestió de les inscripcions i el control dels assistents als cursos.

Serveis bibliotecaris de recerca

• S'ha contactat amb els proveïdors de la Biblioteca amb llibreria a Barcelona, per acordar un servei de preselecció

de bibliografia per a la Biblioteca per part dels professors de l'ETSAB. 

Col·leccions bibliogràfiques de recerca

• S'ha continuat amb l'actualització de la informació de les col·leccions de revistes de la BetsaB en el catàleg de 

les biblioteques de la UPC.

• S'han realitzat múltiples actuacions per a la millora de la col·lecció de revistes a la sala, com per exemple:

- retirar de la sala les col·leccions menys consultades,

- nova retolació de les prestatgeries i nou etiquetatge de les revistes enquadernades,

- nova retolació i disposició dels darrers números rebuts a l'expositor de novetats,

- emmagatzemament en arxivadors i trasllat de 141 títols a l'arxiu administratiu de l'ETSAB (103 metres lineals 

de prestatgeries).

Integració dels recursos i serveis

• S'ha col·laborat amb la biblioteca del COAC en l'elaboració d'una proposta d'integració del catàleg de la seva

biblioteca en el catàleg de les biblioteques de la UPC, i en el Catàleg Col.lectiu de les Universitats de Catalunya

(CCUC).

Biblioteca de l’Escola Tècnica Superior d’Arquitectura de Barcelona
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Biblioteca i xarxa

Biblioteca Digital de la UPC

• S'ha dissenyat un plànol interactiu per ajudar a la localització de les col·leccions i els serveis dins de la Biblioteca.

• S'ha iniciat la difusió dels continguts de Bibliotècnica als professors, fent visites als departaments de l'ETSAB. S'ha

elaborat el protocol d'aquestes sessions i s'han dissenyat les diapositives de la presentació.

• S'ha dissenyat i mantingut la pàgina web de la col·lecció Cinema i Arquitectura.

• S'ha actualitzat la pàgina web de la col·lecció Turisme i Arquitectura, amb la incorporació de la informació 

dels nous títols adquirits.

Digitalització i conservació de documents

• S'han digitalitzat 162 articles de revista dels dossiers bibliogràfics:

- dels 14 dossiers bibliogràfics elaborats per al web e-gaudí, s'han digitalitzat 79 articles amb un total 

de 735 pàgines o imatges;

- dels 11 dossiers bibliogràfics de temes variats, s'han digitalitzat 83 articles amb un total de 845 pàgines 

o imatges.

• S'han digitalitzat 19 vídeos de conferències d'Ignasi Solà-Morales realitzades a l'ETSAB per incorporar-les al 

projecte Videoteca Digital de la UPC.

• S'han digitalitzat 990 documents de l'arxiu gràfic de la Biblioteca de l'ETSAB, consultables a través del catàleg 

en línia de l'arxiu.

• S'han digitalitzat els apunts de l'assignatura Geometria Descriptiva I consultables des de la bústia del professor 

de Bibliotècnica.

Innovació tecnològica

• S'ha participat en el grup de treball per a la creació d'un banc d'imatges de la UPC. S'ha assistit a 9 reunions 

i s'ha preparat un document per presentar el projecte a la COBISID i al Ministeri d'Educació i Cultura, amb

l'objectiu de sol·licitar ajuts.

• S'ha posat en funcionament la base de dades d'incidències de l'SBD.

Aliances i projectes consorciats

• S'ha col·laborat amb la Biblioteca de la Facultat de Nàutica de la UPC,

digitalitzant amb els equipaments i el personal de l'arxiu gràfic part dels

seus fons de cartes nàutiques antigues. 
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Biblioteca i humanisme

Biblioteca i integració als projectes culturals de la UPC

• S'ha col·laborat amb l'Àrea d'Activitats Culturals de l'ETSAB en diferents activitats,

com per exemple:

-  en l'exposició "Del projecte de revàlida al projecte de fi de carrera: dibuixos 

de l'arxiu gràfic de l'ETSAB", amb l'exposició de dibuixos de l'arxiu gràfic de la 

Biblioteca de l'ETSAB; 

-   en el cicle d'audicions comentades de música clàssica, amb l'adquisició en 

col·laboració amb la Biblioteca de l'ETSEIB dels concerts en DVD programats; 

-   en el cicle de projeccions de cinema i arquitectura, amb l'adquisició de les 

pel·lícules per projectar; 

-   en la difusió de la nova revista Visions, publicada per l'Escola, amb l'elaboració de la llista de correu i la tramesa 

dels exemplars de donatiu, etc.

Biblioteca i col·leccions especials 

• S'ha donat a conèixer la col·lecció “Cinema i Arquitectura” amb diverses actuacions:

- Disseny i manteniment d'una pàgina web amb la informació de totes les 

pel·lícules, dels seus directors, de la bibliografia relacionada amb la temàtica, 

les noves adquisicions, etc.

- Difusió de la col·lecció, coincidint amb el cicle de projeccions de l'ETSAB amb 

l'exposició a la vitrina de novetats de totes les pel·lícules adquirides.

- Disseny i manteniment d'una base de dades interna per a la gestió d'aquesta 

col·lecció.

• S'ha presentat la col·lecció Cinema i Arquitectura amb 203 pel·lícules comprades

entre l'any 2002 i el 2003, fent-la disponible a tots els usuaris de la UPC. S'ha

adquirit mobiliari específic per a la col·lecció.

• S'han adquirit 13 plànols i 16 guies de viatge dins de la col·lecció Turisme i

Arquitectura. 

Patrimoni bibliogràfic cultural de la Universitat

• S'han restaurat i enquadernat 6 llibres del fons antic dipositat al

despatx de Direcció de l'ETSAB.

• S'han inventariat els fons documentals (excepte llibres i revistes)

de la Reial Càtedra Gaudí. Per a la realització de l'inventari s'ha 

dissenyat i alimentat una base de dades feta a mida.

• S'ha iniciat la preparació del catàleg del fons antic de la Biblioteca portant a terme les actuacions següents:

- revisió dels fons de la col·lecció de reserva, 

- revisió de les catalogacions d'aquest fons al catàleg de les biblioteques de la UPC,

- definició dels apartats temàtics i l'àmbit cronològic del catàleg.
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• S'han portat a terme les actuacions de l'arxiu gràfic segons els objectius establerts. Algunes de les actuacions 

més destacables són:

-   s'han catalogat 854 documents;

-   s'han digitalitzat 990 documents;

-   s'han documentat els procediments per a la digitalització;

-   s'ha iniciat la protecció amb paper barrera i paper cristall de tots els dibuixos dipositats a les calaixeres 

de l'arxiu gràfic; 

-   s'ha reorganitzat i ordenat part dels fons de l'arxiu;

-   s'ha elaborat el quadre de classificació del fons;

-   s'ha fet l'exposició dels fons de l'arxiu a la mostra "Del projecte de 

revàlida al projecte de fi de carrera: dibuixos de l'arxiu gràfic de 

l'ETSAB", de l'11 de febrer al 6 de març, al vestíbul de l'Escola;

-   s'ha fet el disseny i manteniment de la pàgina web de l'arxiu, etc.

Es pot consultar l'informe complet d'actuacions 2003 de l'arxiu gràfic a la

pàgina web (http://bibliotecnica.upc.es/bib210/arxiugrafic/.)

Biblioteca i organització

Organització i planificació del Servei de Biblioteques i Documentació 

• S'ha elaborat l'organigrama de la Biblioteca de l'ETSAB i el document de descripció de les tasques realitzades 

per tot el personal.

Innovació tecnològica i nova gestió i planificació del treball

• S'ha posat en funcionament la base de dades de l'SBD com a nova eina de comunicació i seguiment d'incidències

per part de l'equip de treball de la Biblioteca.

Qualitat, avaluació i reenginyeria de processos

• S'han documentat, revisat i incorporat a la base de dades Lotus de l'SBD, 8 procediments de tasques i processos

de la Biblioteca de l'ETSAB.

• S'ha elaborat una base de dades per a la recollida d'informació dels estudiants interessats en beques de la

Biblioteca.

Gestió, control i avaluació de recursos

• S'ha dissenyat i implementat una eina per al control de la despesa de les diferents partides pressupostàries 

de la Biblioteca.
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Biblioteca i aprenentatge

Formació d'usuaris

• S'han redissenyat les sessions d'acollida, introduint-les dins la docència de les assignatures de l'ETSEIB, i s'han 

realitzat per al 100 % dels estudiants de nou ingrés.

Àrees d'autoaprenentatge

• S'han actualitzat i ampliat les prestacions de l'Àrea d'Autoaprenentatge, especialment pel que fa a programari 

d'autoaprenentatge d'idiomes i a aplicacions relacionades amb el disseny industrial.

• S'ha posat en funcionament La Factoria de Recursos Docents de l'ETSEIB.

Serveis bibliotecaris bàsics

• S'ha actualitzat el Programa de senyalització i retolació de la Biblioteca ampliant-lo a altres àrees de la comunicació

amb els usuaris, especialment la comunicació electrònica.

• S'ha normalitzat el sistema de préstec de la Biblioteca de l'IOC passant del sistema de control manual al sistema

de control automatitzat propi de les biblioteques de la UPC.

Equipaments i millores

• S'ha redistribuït l'espai de la sala polivalent de la Biblioteca per

adequar-lo a la formació d'usuaris.
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Biblioteca i recerca

Formació d'usuaris

• S'ha ajustat la formació que ofereix la Biblioteca als diferents segments d'usuaris de recerca. Més específicament,

s'ha ofert formació d'aquest tipus a un total de 152 assistents a través de sessions en els departaments i els 

instituts -5 sessions, a les quals han assistit 57 professors i investigadors-, sessions per a estudiants de doctorat 

i de PFC -12 sessions per a 45 assistents- i sessions vinculades a assignatures de l'ETSEIB -5 sessions per 

a 49 assistents.

Serveis bibliotecaris de recerca

• S'ha ofert la consulta periòdica de bases de dades documentals a 39 professors i investigadors, de 13 grups 

de recerca distints, mitjançant 53 equacions de cerca adaptades a les diverses fonts d'informació.

• S'ha establert un sistema d'informació sobre congressos a mida per a les 7 línies de recerca que ho van 

considerar d'interès en l'enquesta per a la detecció de necessitats de servei de l'any 2002.

Col·leccions bibliogràfiques de recerca

• S'ha actualitzat la base de dades de la col·lecció Normes UNE en paper de la Biblioteca.

Integració dels recursos i serveis

• S'ha acabat la reclassificació de la Biblioteca de l'IOC passant 

d'un sistema de classificació propi al sistema de classificació 

decimal universal usat en la major part de les biblioteques 

universitàries.

Biblioteca i xarxa

Biblioteca Digital de la UPC

• S'ha posat en funcionament i difós el projecte de prestatgeries 

virtuals de la Biblioteca de l'ETSEIB.

• S'ha redissenyat el web de la Biblioteca de l'ETSEIB en funció de

Bibliotècnica, la Biblioteca Digital de la UPC. Això ha significat la

migració de 285 pàgines web cap al nou esquema de funcionament.

• S'ha continuat amb l'increment de materials electrònics accessibles 

des del web de la Biblioteca: 235 nous exàmens digitals, una pàgina

dedicada als catàlegs industrials, la càrrega de 1.640 registres bibliogràfics provinents de la Guia Docent, etc.
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Digitalització i conservació de documents

• S'ha coordinat la digitalització de documents de les biblioteques de la UPC en el marc de la Biblioteca Virtual

Joan Lluís Vives.

Innovació tecnològica

• S'ha creat el “Punt d'Informació Virtual de la Biblioteca 

de l'ETSEIB”.

• S'han reconfigurat les prestacions informàtiques de la Biblioteca

amb l'arribada de 17 PC nous i la redistribució dels equips

seguint el criteri d'optimització segons les seves funcions.

Biblioteca i humanisme

Biblioteca i integració als projectes culturals de la UPC

• S'ha participat en els moviments contra la guerra a l'Iraq i s'ha 

organitzat una col·lecció i exposició de llibres i un web dedicats 

a la cultura de la pau. 

• S'ha col·laborat en l'organització del 15è Certamen Sant Jordi.

• S'ha realitzat una exposició i un web dedicats a les pel·lícules 

cinematogràfiques de la Biblioteca relacionades amb la tecnologia 

i la societat.

Patrimoni bibliogràfic cultural de la Universitat

• S'ha creat el portal del Fons Històric de Ciència i Tecnologia de la Biblioteca de l'ETSEIB.

Aliances

• S'ha participat en el conveni de col·laboració entre el Servei de Biblioteques i Documentació de la UPC 

i la Xarxa de Biblioteques Municipals de la Diputació de Barcelona.
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Biblioteca i organització

Organització i planificació del Servei de Biblioteques 

i Documentació

• S'han integrat els serveis dedicats als usuaris de recerca de la Biblioteca en el projecte Bibliotecaris temàtics.

Accés, selecció, formació i desenvolupament professional

• S'ha col·laborat en un projecte europeu sobre text mining liderat 

pel Departament d'Estadística i Investigació Operativa.

• S'ha desenvolupat el projecte del CCD Implantació d'una xarxa

LAN per informatitzar la Biblioteca i el

Departament d'Automàtica a la Universitat d'Oriente, Santiago de

Cuba.

Innovació tecnològica i nova gestió i planificació del treball

• S'ha integrat la bibliotecària de l'IOC en la dinàmica de les anelles de bibliotecaris temàtics de la UPC.

• S'ha elaborat el projecte de la nova Biblioteca de l'ETSEIB en el marc del Pla funcional de l'Escola per a la reforma

de l'edifici.

• S'ha millorat la intranet de la Biblioteca amb la creació d'un formulari que permet a l'usuari final pujar-hi arxius

directament i l'elaboració d'un plànol interactiu per al control de l'equipament informàtic.
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Biblioteca i aprenentatge

Formació d'usuaris

• S'han realitzat tres sessions d'acollida, adreçades als nous estudiants de la Diplomatura de Navegació Marítima, 

la Diplomatura en Màquines Navals i l'Enginyeria Tècnica Naval en Propulsió i Serveis del Vaixell, amb un total 

de 130 assistents (85% del total d'alumnes matriculats).

Biblioteca i recerca

Formació d'usuaris

• S'ha impartit formació sobre “Fonts d'informació en manteniment” als alumnes de l'assignatura de Manteniment 

i Sistemes Auxiliars del Vaixell de la Diplomatura en Màquines Navals i Enginyeria Tècnica Naval en Propulsió 

i Serveis del Vaixell, amb un total de 30 assistents.

• S'ha realitzat una sessió de formació sobre “Fonts d'informació en dret i economia” a sis alumnes de doctorat 

en Marina Civil.

• Dins del Màster en Dret i Negoci Marítim i Gestió Portuària de la FPC s'ha impartit una sessió de formació,

també en dret i economia marítima, amb un total de 16 assistents.

• S'ha impartit formació, juntament amb la BRGF, al Màster Internacional en Gestió Portuària de la FPC.

• S'ha participat en la planificació i l'elaboració de les activitats formatives amb reconeixement de crèdits sobre

“Com trobar i gestionar informació tècnica: la clau de l'èxit” per a l'elaboració del Projecte/Treball Final de

Carrera que s'impartiran a partir del 2004.

Col·leccions bibliogràfiques de recerca

• S'han incorporat al fons de la biblioteca un total de 113 treballs de llicenciatura nous, 38 diplomats i 15 projectes

d'enginyeria. El gran augment dels llicenciats es deu a la convocatòria final de presentació pels estudiants del Pla

d'Estudis de 1977.
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• S'ha reorganitzat la col·locació dels treballs de fi de carrera per tal de facilitar la seva localització. Els més antics

s'han traslladat al magatzem per guanyar espai a la biblioteca.

• S'han incorporat fins 950 referències bibliogràfiques a la base de dades d'articles de revista d'especialització 

marítima.

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

• S'ha fet un intercanvi de visites amb el Centre de Documentació de l'Autoritat Portuària de Barcelona per 

conèixer els seus serveis i col·leccions.

Biblioteca i xarxa

Biblioteca Digital de la UPC

• S'ha reestructurat la pàgina web de la biblioteca per adequar-la a la nova 

imatge de Bibliotècnica.

• S'ha dissenyat i implementat una plataforma digital a Bibliotècnica per 

a la consulta dels treballs i projectes de final de carrera de la FNB. 

Cada document té un enllaç directe al catàleg VTLS de les biblioteques de la UPC.

Digitalització i conservació de documents

• S'han incorporat 25 exàmens nous a Bibliotècnica.

• S'han digitalitzat portades, làmines, cartes nàutiques, documents per a l'edició 

del catàleg del fons històric i per a la confecció de la pàgina web d'aquesta 

col·lecció especial.

• S'ha digitalitzat un vídeo multimèdia d'un treball de l'assignatura Pràctiques 

en Vaixells, consultable a través de la videoteca digital de la UPC.

Biblioteca i humanisme

Biblioteca i col·leccions especials

• A l'abril va finalitzar l'exposició itinerant sobre literatura marítima Llibres del Mar 

que va tenir en general una gran acollida amb un total de 242 préstecs.

•   S'ha organitzat una exposició sobre cinema relacionat amb el mar, amb 44 vídeos i DVD

de col·leccions especials d'altres biblioteques de la UPC.

• Amb motiu de la inauguració del curs s'ha organitzat una exposició sobre l'enfonsament 

del Prestige amb fotografies d'alumnes i professorat de la FNB i altres cedides pels 

voluntaris de Castelldefels. Paral·lelament es van exposar llibres, vídeos i presentacions 

en PowerPoint sobre el tema.
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Patrimoni bibliogràfic cultural de la Universitat

• S'ha treballat intensament en l'elaboració de la publicació del catàleg del

fons històric bibliogràfic de la FNB: citacions bibliogràfiques, matèries, 

confecció d'índexs, digitalització de documents, etc.

• S'han catalogat 143 cartes nàutiques antigues. Ja es poden consultar al catà-

leg totes les cartes manuscrites realitzades pels alumnes de l'Escola durant

els s.XVIII i XIX.

Biblioteca i organització

Accés, selecció, formació i desenvolupament professional

• S'han realitzat diversos cursos de formació segons els perfils i les 

necessitats de la Biblioteca.

Qualitat, avaluació i reenginyeria de processos

• S'han treballat i redactat nous processos del “Manual de procediments 

de la Biblioteca”.
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Biblioteca i aprenentatge

Serveis bibliotecaris bàsics

• S'ha millorat la composició i la difusió del micropanell (llibre recomanat).

Equipaments i millores

• S'ha instal·lat el Compactus (2a fase) i s'ha comprat un mòdul de prestatgeria.

Biblioteca i recerca

Formació d'usuaris

• S'ha impartit formació en les bases de dades Avery i RIBA als estudiants de 

l'assignatura TAP II.

Serveis bibliotecaris de recerca

• S'han entrevistat els caps de secció i de serveis i l'equip directiu de l'ETSAV.

Col·leccions bibliogràfiques de recerca

• S'ha iniciat la cooperació amb la Secció de Tecnologia en el projecte de la base de dades de catàlegs industrials.

• S'ha difós la col·lecció de revistes electròniques d'Elsevier accessibles a través de Bibliotècnica, concretament, 

les relacionades amb les línies de recerca i docència de l'Escola.

Biblioteca de l’Escola Tècnica Superior
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Biblioteca i xarxa

Biblioteca Digital de la UPC

• S'ha editat i publicat la pàgina web de la Biblioteca seguint el llibre d'estil

de les biblioteques de la UPC.

• S'ha creat l'espai “Arquitectura i viatges” al web de la Biblioteca de

l'ETSAV.

Digitalització i conservació de documents

• S'ha començat a introduir la col·lecció de vídeos de les conferències de l'ETSAV a la Videoteca Digital de la UPC,

que s'inclou a Bibliotècnica.

Innovació tecnològica

• S'ha instal·lat la connexió sense fils (Wifi).

Aliances i projectes consorciats

• S'han fet els tràmits amb l'ICE i l'SGB per a la creació de La Factoria a l'ETSAV.

Biblioteca i humanisme

Biblioteca i col·leccions especials

• S'ha destinat el pressupost d'humanisme al tema Cinema i Ciutat.

• S'ha creat la base de dades Arquitectura i Viatges, que recull els documents comprats amb els pressupostos 

d'humanisme.

Biblioteca i organització

Organització i planificació del Servei de Biblioteques i Documentació

• S'ha desenvolupat un pla de comunicació interna de la Biblioteca.

• Arran de l'increment de personal, s'han reorganitzat les tasques segons el perfil de cadascú.

Qualitat, avaluació i reenginyeria de processos

• S'ha millorat la base de dades d'entrada de PFC a la Biblioteca.

Biblioteca de l’Escola Tècnica Superior 
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Biblioteca i aprenentatge

Formació d'usuaris

• S'ha ampliat la participació de la Biblioteca en noves assignatures. S'ha impartit una sessió de formació sobre

Legislació europea harmonitzada en matèria de comptabilitat electromagnètica, dins de l'assignatura de Sistemes

de Comunicacions Mòbils, optativa de 3r curs de l'especialitat en Telemàtica.

Serveis bibliotecaris bàsics

• S'han actualitzat les dades de la Guia Docent de l'EPSC a Bibliotècnica. S'han incorporat les dades de la Guia

Docent dels estudis d'Aeronàutica i del 2n cicle de Telecomunicació.

Col·leccions bibliogràfiques bàsiques

• S'ha disposat novament d'un pressupost extraordinari per a l'adquisició de la bibliografia docent de l'especialitat

en Aeronavegació, d'Enginyeria Aeronàutica. Han estat 6.000 euros, que hem destinat a completar la bibliografia

del 1r curs, començar la del quadrimestre 2A i fer una selecció de publicacions oficials d'AENA i OACI.

• S'ha canviat la classificació dels llibres d'informàtica de la Biblioteca. Fins ara es feia servir una adaptació local de

la CDU, i ara s'ha passat a la classificació de l'Association for Computing Machinery (ACM). S'han reclassificat i

etiquetat tots els llibres d'informàtica.

Equipaments i millores

• S'ha millorat la senyalització del fons de la sala i del magatzem. S'ha reordenat el material i s'han fet noves etiquetes

per als prestatges i els nous mapes tant de la sala com del magatzem.

• S'ha treballat en el projecte de la nova biblioteca del Campus, que està en la primera fase de construcció.

Biblioteca de l’Escola Politècnica Superior
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Biblioteca i recerca

Col·leccions bibliogràfiques de recerca

• S'ha simplificat el sistema de signatures topogràfiques dels TFC dipositats a la Biblioteca (2000-2003) i s'han escanejat

els resums dels TFC, de manera que són consultables pel personal des de la unitat compartida de la Biblioteca.

• S'han incorporat al fons de la Biblioteca les revistes Journal of Biology i The Scientist, procedents de donatius 

de professors de l'EPSC.

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

• S'ha redactat l'esborrany de l'acord d'incorporació de la Biblioteca de l'Institut de Geomàtica al sistema 

bibliotecari de la UPC, i en concret a la Biblioteca de l'EPSC. L'IdeG és el primer centre de recerca que 

s'ha traslladat al Parc Mediterrani de la Tecnologia i ha utilitzat regularment alguns dels serveis de la Biblioteca.

Biblioteca i humanisme

Biblioteca i integració als projectes culturals de la UPC

• S'ha allotjat l'exposició itinerant "Més que màquines: Robots a les biblioteques UPC", durant els mesos de juny i

juliol. La part gràfica (set pòsters de grans dimensions), on es presenta l'activitat de diferents grups de recerca de

la UPC, romandrà a la Biblioteca indefinidament. 

• S'ha cedit material bibliogràfic a la Biblioteca de l'EUPVG per a l'exposició de la Setmana de la Ciència.

Biblioteca i col·leccions especials

• En el marc de la celebració internacional del Centenari de l'Aviació,

s'ha dedicat una part del pressupost per humanisme a l'adquisició de

llibres sobre la història de l'aviació, s'ha fet una exposició durant el

mes de novembre i s'ha editat una guia de lectura.

Biblioteca i organització

Accés, selecció, formació i desenvolupament professional

• S'ha fet el concurs de la plaça de cap de la Biblioteca al mes de desembre. El 10 de desembre s'ha incorporat

com a cap de la Biblioteca la Roser Gómez. Amb aquesta nova incorporació augmenta el nombre de personal 

en una persona.

Biblioteca de l’Escola Politècnica Superior 
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Biblioteca i aprenentatge

Formació d'usuaris

• S'han realitzat sessions d'acollida al 54,41 % dels nous alumnes matriculats.

• S'ha contactat amb els coordinadors i els professors de les assignatures del 1r curs a fi d'obtenir-ne la col·laboració

en l'assistència dels alumnes a les sessions.

• S'ha adaptat el contingut de la sessió als nous serveis bàsics que s'ofereixen des de Bibliotècnica.

• S'ha incrementat l'assistència respecte al curs anterior en un 12,01 %.

Àrees d'autoaprenentatge

• S'ha fet la pàgina web del contingut de la col·lecció d'autoaprenentatge:

http://bibliotecnica.upc.es/bib310/serveis/autoaprenentatge/inici.asp.

Serveis bibliotecaris bàsics

• S'ha distribuït entre els usuaris de la Biblioteca una enquesta de satisfacció sobre els serveis bibliotecaris, durant

el període del 28 d'abril al 23 de maig. Enquestes lliurades: 202, retornades: 183.

Col·leccions bibliogràfiques bàsiques

• S'ha actualitzat el fons de referència adquirint les darreres novetats; s'ha reorganitzat la secció i la part 

corresponent del magatzem.

• S'ha adquirit la bibliografia recomanada de les assignatures del 2n cicle de l'ESPAI corresponents als estudis 

del 1r quadrimestre.

• S'ha millorat l'accessibilitat de la col·lecció. S'ha fet un inventari del fons més consultat, corresponent a les 

matèries: estructures, construcció, instal·lacions, urbanisme, arquitectura, disseny, etc., i s'han donat de baixa 

115 documents.

• S'han revisat les citacions bibliogràfiques de les assignatures d'Arquitectura Tècnica i d'Enginyeria Tècnica de

Topografia de la Guia Docent.

Biblioteca de l’Escola Politècnica Superior
d’Edificació de Barcelona
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Equipaments i millores

• S'ha renovat part de l'equipament informàtic de la Biblioteca:9 PC, 1 gravadora de

CD i 2 monitors de pantalla plana per al taulell de préstec.

Biblioteca i recerca

Formació d'usuaris

• S'han fet les sessions de formació temàtica següents:

-   Fonts d'informació en Patrimoni Arquitectònic per a estudiants d'aquesta assignatura.

-   Prevenció de riscos laborals per al PAS.

-   Base de dades d'Aranzadi per a professors.

-   Fonts d'informació en Domòtica per als alumnes del curs pont de la llicenciatura de 2n cicle.

-   Fonts d'informació en construcció per als alumnes de l'assignatura Noves Tecnologies.

Serveis bibliotecaris de recerca

• S'ha posat a la disposició de la comunitat universitària de la UPC el servei de la base de dades Suscrinorma

AENOR, que conté la col·lecció completa de les normes UNE.

Col·leccions bibliogràfiques de recerca

• S'han buidat els sumaris de 9 títols de revistes a la base de dades de sumaris 

electrònics del CBUC.

• S'ha fet una revisió dels 281 CD de resums de projectes de fi de carrera 

i s'ha comprovat que la majoria corresponen a PFC complets.

Integració dels recursos i serveis

• S'ha iniciat la col·laboració amb l'Arxiu de Patrimoni de Catalunya i el Taller Gaudí,

ubicats al Departament d'Expressió Gràfica Arquitectònica II; s'ha realitzat la 

catalogació retrospectiva d'una part del fons de projectes de fi de carrera. 

• S'han introduït 49 PFC al Catàleg de les biblioteques de la UPC.

• S'ha fet una pàgina web del Taller Gaudí.

Biblioteca de l’Escola Politècnica Superior 
d’Edificació de Barcelona
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Biblioteca i xarxa

Digitalització i conservació de documents

• S'han digitalitzat els enunciats d'exàmens del curs 2002-2003, que ara són accessibles a Bibliotècnica: 67 %

corresponen a Arquitectura Tècnica i 33 % a Enginyeria Tècnica de Topografia.

Innovació tecnològica

• S'ha fet el 25 de març una primera sessió informativa a l'Escola sobre La Factoria, que inclou: una demostració 

en l'ús de les eines per a la preparació de material docent multimèdia. En aquesta presentació s'ha repartit un

qüestionari per millorar el servei amb l'opinió dels professors.

• S'ha organitzat el 3 de desembre una segona sessió: presentació a l'EPSEB de material docent multimèdia elaborat

a La Factoria de la BCT.

Biblioteca i humanisme

Biblioteca i integració als projectes culturals de la UPC

• S'ha col·laborat en la recollida de material escolar per als nens de l'Índia per fer-lo arribar a la Fundación 

Vicente Ferrer.

• S'ha organitzat una exposició de llibres i revistes sobre bioconstrucció i arquitectura sostenible amb motiu 

de la diada de Sant Jordi.

• S'ha cooperat amb l'Escola en el concurs de PFC del Col·legi

d'Aparelladors i Arquitectes Tècnics (CAATB).

• S'han fet les exposicions següents:

-   "Fons de cultura i humanisme de la Biblioteca".

-   "Literatura marítima", exposició itinerant organitzada per la

Facultat de Nàutica.

-   "Músiques del món", llibres i CD procedents de la BCT.

-  "Novel·la de viatges", amb fons procedents de l'EUP de Manresa.

Biblioteca i col·leccions especials

• S'ha incrementat amb 113 llibres i 17 vídeos la col·lecció de Cultura i humanisme, que inclou:

-    Assaig: biografies, memòries, converses amb...

-    Novel·la en català, castellà i francès

-    Literatura i guies de viatge

• S'ha elaborat un portal de la col·lecció:

http://bibliotecnica.upc.es/bib310/colleccions/humanisme.asp

Biblioteca de l’Escola Politècnica Superior 
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Biblioteca i organització

Organització i planificació del Servei de Biblioteques i Documentació

• S'ha millorat la comunicació entre el personal de la Biblioteca amb la creació d'una agenda comuna.

• S'ha establert una rutina de reunions del personal.

• S'han reorganitzat les tasques i funcions del personal.

• S'ha realitzat l'organigrama de tot el personal de la Biblioteca.

Qualitat, avaluació i reenginyeria de processos

• S'ha participat en la convocatòria de l'Agència Nacional d'Avaluació de la Qualitat i Acreditació (ANECA) 

referent a l'avaluació dels serveis de Biblioteca. S'han elaborat els procediments següents:

-   Acollida de becaris

-   Bases de dades de La Factoria

-   Fons d'humanisme i cultura

-   Gestió de catàlegs de productes industrials

-   Introducció al diagrama de flux

-   Procés tècnic de la col·lecció de revistes

Gestió, control i avaluació de recursos

• S'ha fet una base de dades en Access per portar la gestió de la bibliografia de la Guia Docent.

Biblioteca de l’Escola Politècnica Superior 
d’Edificació de Barcelona
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Biblioteca i aprenentatge

Formació d'usuaris

• S'ha treballat activament en l'elaboració dels continguts i els materials de l'activitat formativa. Com trobar la

informació que necessites: la clau de l'èxit per als teus estudis (sessions A),

que permetrà obtenir crèdits als alumnes.

Col·leccions bibliogràfiques bàsiques

• S'ha fet l'inventari perquè el catàleg reflecteixi el fons actual.

• S'ha comprat tota la bibliografia nova citada a la guia docent del 2n cicle semipresencial d'Organització industrial.

• S'ha millorat la qualitat de la Guia Docent, s'han revisat amb els professors els llibres exhaurits i s'ha actualitzat 

la bibliografia recomanada.

Equipaments i millores

• S'ha fet el seguiment del projecte de rehabilitació de l'escorxador per a la seu del nou Centre de Recursos per a

l'Aprenentatge i la Investigació de Manresa (CRAI).

• S'ha instal·lat i posat en marxa La Factoria de Recursos Docents.

• S'ha adequat la retolació de la Biblioteca unificant la imatge amb el suport de La Factoria.

• S'han reorganitzat les col·leccions d'humanisme i d'economia per millorar l'accés i rendibilitzar l'espai.

Biblioteca i recerca

Formació d'usuaris

• S'ha treballat activament en l'elaboració dels continguts i els materials de l'activitat formativa Com trobar 

i gestionar informació tècnica: la clau de l'èxit per a l'elaboració del projecte de fi de carrera (sessions C), 

que permetrà obtenir crèdits als alumnes.

• S'ha participat en la Jornada de Protecció i Explotació dels Resultats, realitzada a Manresa i organitzada pel CTT,

en la qual es va explicar el servei de recerca que ofereixen les biblioteques de la UPC.

Biblioteca de l’Escola Universitària Politècnica 
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Serveis bibliotecaris de recerca

• S'ha treballat en el tesaurus i els topogràfics per potenciar la figura dels temàtics i reorganitzar el fons físic de 

la Biblioteca.

• S'han continuat les visites als departaments de l'EUPM per conèixer-ne les necessitats i oferir-los els serveis 

de la Biblioteca.

• S'ha actualitzat i reorganitzat la secció de cartografia d'acord amb les necessitats dels usuaris.

• S'ha ampliat la secció de normes per satisfer les necessitats dels usuaris i facilitar-ne la consulta.

• S'ha reorganitzat la secció de publicacions en sèrie per optimitzar l'espai.

Biblioteca i xarxa

Innovació tecnològica

• S'està treballant en el disseny d'una pàgina web d'humanisme per difondre aquesta col·lecció.

• S'ha participat en els projectes digitals sorgits a partir de Bibliotècnica.

• S'ha continuat la col·laboració amb el Centre de Càlcul de l'EUPM per millorar la informació de la Guia Docent,

tant a través del web de l'Escola com de la base de dades Access.

• S'ha fet l'actualització de la pàgina web de la Biblioteca i la migració posterior seguint les pautes derivades de

Bibliotècnica.

• S'ha treballat conjuntament amb l’SGB en l'elaboració de la nova intranet del Servei.

Biblioteca i humanisme

Biblioteca i integració als projectes culturals de la UPC

• S'ha col·laborat amb el Departament d'Enginyeria Minera i Recursos Naturals 

de l'EUPM en les activitats de la commemoració dels 25 anys de Química.

Biblioteca i ciutats

• S'ha participat activament en les jornades Viure.com de Manresa per donar-nos 

a conèixer a la ciutat.

Biblioteca de l’Escola Universitària Politècnica de Manresa
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Biblioteca i organització

Qualitat, avaluació i reenginyeria de processos

• S'ha realitzat la segona fase del manual de procediments de la Biblioteca per identificar i descriure els processos

d'adquisicions, la base de dades Fènix, el SOD, la formació dels becaris i el pla de comunicació interna.

• S'ha posat en marxa el projecte d'integració de la Biblioteca de l'Escola d'Enginyeria Tècnica Industrial d'Igualada.

• S'han elaborat procediments per presentar-los juntament amb les BUPC a l'Agència Nacional d'Avaluació de

Qualitat i Acreditació (ANECA).

• S'ha presentat al 9è Fòrum dels Coneixements del Servei de Biblioteques i Documentació el projecte del nou

Centre de Recursos per a l'Aprenentatge i la Investigació de Manresa (CRAI).

Biblioteca de l’Escola Universitària Politècnica de Manresa
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Biblioteca i aprenentatge

Formació d'usuaris 

• S'han ofert sessions de formació de primer nivell per a 175 estudiants de l'EUPVG (un 58,92 % dels matriculats),

amb la qual cosa s'ha incrementat el nivell de satisfacció dels usuaris sobre les sessions en un 15,4 % respecte del

curs anterior.

• S'ha dissenyat i elaborat un CD-ROM per lliurar la informació sobre els serveis i els fons de la Biblioteca en les

sessions d'acollida. Aquesta informació també està disponible a la pàgina web: 

http://bibliotecnica.upc.es/bib340/acollida_04/

Àrees d'autoaprenentatge / factories

• S'ha consolidat l'ús de l'Àrea d'Autoaprenentatge com un servei de suport a l'aprenentatge i a la docència. 

Les accions més importants desenvolupades han estat:

-   S'han impartit sessions de formació i laboratoris de les assignatures d'Anglès, així com altres sessions de 

formació (ICE, alternança, formació sota demanda, etc.).

-   S'han elaborat els fulls informatius d'Accés sobre cercadors  

web: Google, Altavista, CerCAT, Scirus, etc.

-   S'han instal·lat noves versions del programari existent: 

Internet Explorer, Dmelect.

-   S'ha incrementat el fons amb material multimèdia per a 

l'aprenentatge de l'alemany (cursos) i l'anglès (novel·la).

-   S'està treballant coordinadament amb altres unitats de 

l'EUPVG per oferir un servei complet d'aprenentatge  

de la tercera llengua.

-   S'està treballant per implementar un sistema d'autentificació en els PC.

Biblioteca de l’Escola Universitària Politècnica 
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-   S'ha dissenyat un fons d'escriptori interactiu i un estalvi de pantalla.

-   S'ha instal·lat un nou escàner.

-   S'ha elaborat un document amb les respostes a les preguntes més freqüents fetes pels usuaris.

-   S'ha elaborat un inventari de tot el material multimèdia.

La Factoria

• S'ha potenciat l'ús del servei de La Factoria a través de les accions següents:

-   S'han analitzat a través d'enquestes específiques les necessitats i 

les expectatives dels usuaris.

-   S'han organitzat i implementat cursos de formació sobre 

programari específic: Introducció a Flash 5 (15 hores). 

2 edicions. Total assistents: 20. Material docent en format  

web (15 hores). 2 edicions. Total assistents: 18.

-   S'han detectat i analitzat els webs dels professors de l'EUPVG.

-   S'ha donat suport a projectes d'innovació docent sobre 

matemàtica, robòtica, webs de professors, mecànica, etc.

-   S'han dissenyat cartells i punts de llibre unificats i comuns per fer difusió dels cursos sobre habilitats 

informacionals i les sessions d'acollida de les biblioteques de la UPC.

-   S'està treballant juntament amb el Servei de Biblioteques i Documentació en el disseny de la intranet del Servei.

Serveis bibliotecaris bàsics

• S'ha creat el Grup de Treball de Préstec per avaluar l'eficiència del Servei. Les accions més destacades han estat

les següents:

-   Auditoria del Servei de Préstec.

-   Documentació exhaustiva de cadascuna de les operacions que es realitzen al Servei mitjançant diagrames de flux.

-   Un document de treball que inclou les millores que cal fer de manera prioritzada.

-   Incorporació de nou personal en el torn de matí per garantir la presència contínua de personal en el Servei.

Col·leccions bibliogràfiques bàsiques

• S'ha realitzat l'inventari del fons de la Biblioteca, concretament, de 16.057 documents de lliure accés i 1.000 PFC.

• S'han reorganitzat les seccions següents:

-   Informàtica, per crear-ne una de nova amb la bibliografia sobre intel·ligència artificial

-   Col·lecció d'exàmens

-   Col·lecció d'apunts

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

• S'ha continuat treballant en la campanya de bon ús de la Biblioteca 

"La Biblioteca és teva, cuida-la!" (http://bibliotecnica.upc.es/bib340/campanya/):

-   S'ha implementat la totalitat de la campanya.

-   S'ha presentat la Campanya al Premi Internacional IFLA/3M de màrqueting 

per a biblioteques i centres d'informació. Convocatòria 2004.

• S'han millorat els equipaments de l'Àrea d'Autoaprenentatge (s'han canviat les 

cadires), de les sales de treball en grup (pissarra) i del Servei de préstec, i l'accés 

a la Biblioteca (s'hi ha ubicat un nou plafó informatiu).

Biblioteca i recerca

Formació d'usuaris

• S'han impartit 20 cursos de formació sobre cerca d'informació científica i recursos documentals amb un total de

271 assistents en els marcs formatius següents:

-   Educació en alternança

-   Quadrimestre 0

-   Assignatures Oficina Tècnica i Laboratori d'Instrumentació i Interferències

-   Projecte de recerca per a estudiants de l'IES de Vilanova i la Geltrú

-   Màster E-logistics de la FPC

-   Curs de doctorat del Departament d'Organització d'Empreses de l'ETSEIB

-   Sessions temàtiques de química, IEEXPlore i publicacions de l'IEEE

• S'ha dissenyat l'assignatura optativa de Documentació i Expressió (DOEX) del 2n cicle d'Automàtica i 

Electrònica Industrial juntament amb el Departament d'Expressió Gràfica de l'EUPVG.

• S'han planificat i dissenyat coordinadament amb els Serveis Generals de Biblioteques de la UPC les activitats:

Com trobar la informació que necessites i Com trobar i gestionar informació tècnica, reconegudes per la

Comissió de Docència del Consell de Govern amb 1 i 1,5 crèdits de lliure elecció, respectivament.

Biblioteca de l’Escola Universitària Politècnica 
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Serveis bibliotecaris de recerca

• S'ha continuat desenvolupant i potenciant el Servei d'Informació Especialitzada. Les accions més destacades són:

-   S'han dissenyat els formularis:

Per registrar les peticions d'informació bibliogràfica.

Per a la tramesa dels resultats de les cerques especialitzades.

Per sol·licitar documents de préstec interbibliotecari.

-   S'ha atès les cerques d'informació especialitzada per al PDI.

-   S'han gestionat 326 peticions del Servei d'Obtenció de Documents.

• S'ha continuat treballant en el desenvolupament de les anelles temàtiques (Enginyeria Electrònica i Telecomunicació,

Enginyeria de Materials, Economia i Organització d'Empreses i Medi Ambient) i en la figura del bibliotecari temàtic,

d'acord amb les directrius establertes pel Servei de Biblioteques i Documentació de la UPC. Les accions més

importants han estat:

-   S'ha assumit la coordinació de les anelles temàtiques d'Economia i Organització d'Empreses i Medi Ambient.

-   S'han indexat un total de 310 recursos electrònics per incorporar-los a Bibliotècnica.

-   S'ha continuat l'indexació dels sumaris electrònics del CBUC i la UPC i s'ha incrementat amb dos nous títols.

-   S'ha assistit a les reunions i als cursos de formació convocats pel Servei de Biblioteques i Documentació de 

la UPC.

Col·leccions bibliogràfiques de recerca

• S'ha incrementat la difusió de les col·leccions electròniques: Edicions UPC, Safari Books Online, revistes, etc.

• S'està treballant coordinadament amb altres unitats de l'EUPVG per elaborar un dossier exhaustiu sobre PFC.

• S'ha elaborat un dossier amb informació sobre les revistes impreses subscrites per la Biblioteca, que inclou la 

disponibilitat en suport electrònic i l'accés a bases de dades de sumaris.

• S'han processat (catalogat, classificat i etiquetat) 345 catàlegs industrials i s'ha incrementat la informació sobre

aquesta secció.

• S'han revisat i reclassificat un total de 1.000 PFC (anys 1997-1999) i s'ha continuat amb la catalogació sistemàtica

d'aquests.

Integració dels recursos i serveis

• S'ha dissenyat juntament amb els Serveis Generals de Biblioteques una enquesta per al PDI sobre el coneixement 

i la satisfacció del nostre servei, que va ser distribuïda personalment als responsables de les seccions departamentals

de l'EUPVG. El nivell de resposta del PDI de l'EUPVG va ser del 46 % i el nivell de satisfacció envers la Biblioteca

d'un 82 %.

• S'han fet reunions informatives i entrevistes amb els responsables de les seccions departamentals d'Enginyeria de

Sistemes, d'Automàtica i Electrònica Industrial i d'Enginyeria Telemàtica per potenciar l'ús i la integració de la

Biblioteca en les tasques de recerca.

Biblioteca de l’Escola Universitària Politècnica 
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Biblioteca i xarxa

Biblioteca Digital de la UPC

• S'ha treballat juntament amb els Serveis Generals de Biblioteques de 

la UPC en el desenvolupament i la implementació de Bibliotècnica 

a mida.

• S'ha dissenyat la nova interfície dels webs locals de les biblioteques

de la UPC i s'ha migrat al nou disseny. S'ha treballat per continuar

desenvolupant el web de la Biblioteca.

• S'han gestionat un total de 70 incidències informàtiques.

Digitalització i conservació de documents

• S'ha iniciat la digitalització i la incorporació de la col·lecció d'exàmens de l'EUPVG a Bibliotècnica (126 exàmens). 

• S'ha aconseguit juntament amb la Delegació d'Estudiants que la Junta d'Escola aprovi el document per estandaritzar

la tramesa dels exàmens electrònics a la Biblioteca.

Innovació tecnològica

• S'ha dissenyat i desenvolupat el producte FIBU: Formació Intel·ligent a les biblioteques de la UPC, concretament,

el tutorial de consulta del Catàleg de les biblioteques de la UPC juntament amb els Serveis Generals de

Biblioteques de la UPC.

• S'ha implementat una base de dades Lotus Notes per a la gestió de

les incidències produïdes a la Biblioteca. S'han gestionat un total de

89 incidències.

Biblioteca i humanisme

Biblioteca i integració als projectes culturals de la UPC

• S'ha participat activament en l'XI Congrés Universitari d'Innovació Educativa als Ensenyaments Tècnics. Vilanova 

i la Geltrú, 23, 24 i 25 de juliol de 2003, organitzat per l'EUPVG. Les activitats més destacades són:

-   Participació en el Comitè Organitzador i el desenvolupament del Congrés.

-   Presentació de la ponència "La experiencia de la Biblioteca de la EUPVG como un recurso de soporte a la 

docencia y a la innovación docente".

-   Disseny i desenvolupament del logotip i del web del Congrés 

(primera fase).

-   Processament i classificació de les 1.014 referències 

bibliogràfiques de les ponències del Congrés.

-   Elaboració del vídeo del Congrés.

Biblioteca de l’Escola Universitària Politècnica 
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-   Organització i gestió de la documentació gràfica digital.

-   Difusió de la Biblioteca: portes obertes de la Biblioteca, informació del servei en la documentació lliurada.

-   Gestió del dipòsit legal i l'ISBN de les actes del Congrés.

• S'ha participat activament en:

-   La Setmana Cultural de l'EUPVG (concurs Com veus la Biblioteca i l'EUPVG?; guia de lectura sobre 

astronomia; coordinació entre les biblioteques de la UPC de les activitats de Sant Jordi Sostenible, i recollida 

de material escolar per als nens de l'Índia, Fundación Vicente Ferrer).

-   Setmana de la Ciència (disseny del web de l'EUPVG, edició del tríptic informatiu, organització del concurs 

de punts de llibre, sessions de formació i exposicions).

-   Fira de Novembre de Vilanova i la Geltrú amb la difusió de material de la Biblioteca.

Biblioteca i col·leccions especials

• S'ha continuat desenvolupant i fent difusió de la col·lecció d'òpera. Les accions més importants 

són les següents:

-   S'han adquirit a través de pressupost ordinari i ajuts extraordinaris un total de 55 òperes.

-   S'han actualitzat i desenvolupat nous continguts sobre la col·lecció: web, catàleg imprès 

d'òperes, etc.

-   S'ha dissenyat un punt de lectura específic.

-   El personal de la Biblioteca ha assistit a la representació de l'òpera Aïda al Gran Teatre 

del Liceu de Barcelona.

Patrimoni bibliogràfic cultural de la Universitat

• S'ha integrat al Fons Antic de la Biblioteca el donatiu del professor Josep Maria Cucurella Xicola.

S'ha processat la totalitat del fons (420 llibres) i se n'ha catalogat el 50 %.

Biblioteca i ciutats

• S'ha desenvolupat una agenda anual d'exposicions:

-   "Més que màquines: imatges i mostra bibliogràfica", exposició cedida per la BRGF. Del 3 al 28 de març.

-   "Sant Jordi Sostenible", exposició bibliogràfica sobre medi ambient. Del 22 d'abril al 9 de maig.

-   "Fotografies del Liceu", realitzades per estudiants de l'Escola de 

Fotografia de l'FPC. Del 5 de maig al 15 de juny.

-   "Història de l'educació i innovació tecnològica", carrussel digital 

i mostra bibliogràfica. De l'1 al 31 de juliol, amb motiu de 

l'XI Congrés Universitari d'Innovació Educativa als Ensenyaments 

Tècnics.

-   "Fractals: imatges i bibliografia sobre el tema", exposició organitzada 

per l'FME. Del 14 de juliol al 30 de setembre.

-   "Diverteix-te llegint", mostra de llibres divulgatius sobre ciència i 

tècnica. Del 10 de novembre al 10 de desembre.

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

Organització i planificació del Servei de Biblioteques i Documentació

• S'ha participat en el disseny del Pla estratègic de l'EUPVG.

Accés, selecció, formació i desenvolupament professional

• S'ha revisat i modificat el Manual d'acollida per al personal de nova incorporació de la Biblioteca de l'EUPVG.

• S'ha treballat conjuntament amb els Serveis Generals de Biblioteques i el Servei de Personal en el desenvolupament 

i l'avaluació de perfils professionals.

• S'han integrat temporalment a l'equip de treball:

-   1 persona a través del conveni realitzat amb l'Associació de Paràlisi Cerebral (ASPACE)

-   1 persona per cobrir l'increment d'hores salarials

- 1 estudiant de l'Escola d'Art de Vilanova i la Geltrú en període de pràctiques

• S'ha participat en el II Workshop de la Library of the Open University i la

Biblioteca Virtual de la Universitat Oberta de Catalunya, amb la presentació del

cas pràctic "Informar o captar: difusión creativa en la Biblioteca Universitaria de

Vilanova i la Geltrú. UPC".

• S'ha tutoritzat el treball acadèmic: "Hàbit i ús del catàleg de les BUPC: estudi fet

a la Biblioteca de l'EUPVG", d'un estudiant de l'Escola de Biblioteconomia i Documentació.

Qualitat, avaluació i reenginyeria de processos

• S'ha participat en la convocatòria del MECD-ANECA per a l'avaluació dels serveis de biblioteca. S'ha concedit 

el Certificado de Calidad de los Servicios de Biblioteca de la UPC.

• S'han avaluat i racionalitzat els processos relacionats amb les adquisicions, el préstec i la informació especialitzada.

Gestió, control i avaluació de recursos

• S'han aconseguit recursos extraordinaris per a la compra de material bibliogràfic del Servei de Biblioteques i

Documentació, del Centre Tecnològic de Vilanova i la Geltrú i del Vicerectorat de Docència i Extensió Universitària

(ajuts econòmics per a activitats culturals i esportives. Any 2002). També s'ha aconseguit incrementar la partida

pressupostària assignada per l'EUPVG per al funcionament de la Biblioteca.

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



67

Informe 2003

Biblioteca i aprenentatge

Formació d'usuaris

• S'ha participat en la Jornada de Portes Obertes amb una visita guiada per la Biblioteca.

• S'han fet sessions de formació als estudiants procedents del programa Sòcrates.

Àrees d'autoaprenentatge

• S'ha aconseguit l'espai per implementar La Factoria a l'EUETIB el 2004.

Col·leccions bibliogràfiques bàsiques

• S'ha acabat de completar la renovació de la bibliografia bàsica i complementària del nou Pla 2002.

Equipaments i millores

• S'ha realitzat una campanya de "Bon ús" a la Biblioteca mitjançant cartells, fullets, etc., i s'ha elaborat un document

sobre normes d'ús amb el suport de la direcció i aprovat per la Junta d'Escola de l'EUETIB.

Biblioteca i recerca

Formació d'usuaris

• S'ha aconseguit la col·laboració del professorat en les activitats formatives A, B i C (atesa l'eliminació de les

assignatures de lliure elecció).

• S'ha dissenyat una sessió de formació per a l'especialitat en Enginyeria Química.

• S'ha elaborat un projecte de formació específic per a doctorands.

• S'ha participat en el XII programa de màster en Direcció i Organització d'Empreses de la UPC i en el II programa

de màster en Màrqueting i Distribució.

Biblioteca de l’Escola Universitària d’Enginyeria
Tècnica Industrial de Barcelona
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Serveis bibliotecaris de recerca

• S'ha potenciat la difusió selectiva de la informació aprofitant la formació i l'especialització dels bibliotecaris 

temàtics de la UPC.

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

• S'ha dotat d'habilitats informacionals als projectistes de la 7th Student Parabolic Flight Campaign 2004, 

organitzada per l'Agència Espacial Europea (ESA).

Biblioteca i xarxa

Biblioteca Digital de la UPC

• S'ha dissenyat una pàgina web de la col·lecció de cuina catalana, en la qual es poden trobar tots els llibres 

de cuina que tenim, classificats per comarques, per productes, per cuiners, etc.

Biblioteca i humanisme

Biblioteca i integració als projectes culturals de la UPC

• S'ha continuat potenciant l'aprenentatge no presencial de terceres llengües, amb l'actualització continuada de 

la bibliografia i l'ampliació del programari.

• S'ha participat en la X Setmana Cultural de l'EUETIB, per dinamitzar la col·lecció de Cuina Catalana amb el 

1r Concurs de Postres, patrocinat per la Biblioteca.

• S'han promogut i potenciat els serveis i la col·laboració de la Biblioteca amb COOPAS, el Grup de Cooperació

del PAS, de l'EUETIB en cooperació internacional.

Biblioteca i col·leccions especials

• S'ha confeccionat una guia de lectura del fons humanístic.

• S'ha consolidat la col·lecció iniciada sobre temes relacionats amb Catalunya: Catalunya, Ahir i Avui.

Patrimoni bibliogràfic cultural de la Universitat

• S'està col·laborant amb la direcció de l'Escola en l'organització dels actes que es realitzaran amb motiu del 

centenari de l'Escola Industrial.

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



69

Informe 2003

Biblioteca i organització

Accés, selecció, formació i desenvolupament professional

• S'ha inclòs el personal de la Biblioteca que imparteix la formació al Programa de Formació Inicial (ProFI).

Qualitat, avaluació i reenginyeria de processos

• S'ha fet un document on s'estableixen els criteris de selecció i avaluació d'aptituds dels nous becaris.

• S'ha fet un manual d'acollida per als nous becaris.

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

Formació d'usuaris

• S'ha incrementat el nombre de sessions d'acollida: s'han fet tres presentacions a la sessió de benvinguda de 

la Direcció de l'Escola, i quatre presentacions dins l'assignatura Matemàtiques I. El nombre d'assistents s'ha

incrementat un 24 %.

Serveis bibliotecaris bàsics

• S'han definit els processos i els responsables dels serveis bàsics i s'han documentat.

• S'ha actualitzat el fitxer Excel amb els BIB-Id de tots els llibres que apareixen a la bibliografia bàsica de la Guia

Docent 2003-2004, per incorporar-los a Bibliotècnica dins del projecte "Bibliografia citada a les guies docents".

• S'ha reelaborat el butlletí de novetats per iniciar-ne la difusió a través del web de la

Biblioteca. Els documents s'han ordenat per matèries.

Col·leccions bibliogràfiques bàsiques

• S'ha iniciat un procés d'anàlisi i desenvolupament de la col·lecció. S'ha elaborat el 

document Desenvolupament de la col·lecció a la Biblioteca de l'ESAB, que ha implicat 

12 actuacions, de les quals s'ha de destacar el reforçament de la bibliografia bàsica i 

complementària amb l'adquisició de 84 exemplars nous.

• S'ha iniciat la integració al Catàleg de les biblioteques de la UPC del fons retrospectiu de 

la Biblioteca de l'ESAB pendent de catalogar. S'han catalogat 140 exemplars.

• S'ha actualitzat la Llista d'encapçalaments de matèria de l'ESAB: agricultura i ciències afins, amb la incorporació de

nous encapçalaments.

• S'han revisat els encapçalaments de matèries agrícoles dins el Catàleg de les biblioteques de 

la UPC: s'han solucionat 178 epígrafs.

Biblioteca de l’Escola Superior d’Agricultura 
de Barcelona
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Equipaments i millores

• S'ha col·laborat en la planificació del trasllat de la Biblioteca al Campus del Baix Llobregat. A petició del CEIB, 

s'ha elaborat un document sobre el fons de la Biblioteca.

• S'ha dissenyat i elaborat el nou plànol de la Biblioteca i se n'ha fet la difusió.

• S'ha realitzat la segona fase de retolació dels recursos de la sala de revistes. En aquesta fase s'han retolat les

revistes de subscripció.

Biblioteca i recerca

Formació d'usuaris

• S'han aplicat plans de millora i actualització de la documentació en la formació d'usuaris de recerca. S'ha iniciat 

la col·laboració amb les assignatures Indústries Càrniques i Agricultura i Contaminació, i s'ha continuat la

col·laboració amb l'assignatura Tecnologies Específiques.

• S'ha col·laborat en la planificació de les activitats de formació d'usuaris de crèdits de lliure elecció de tipus B i C,

seguint les directrius dels Serveis Generals de Biblioteques de la UPC.

Serveis bibliotecaris de recerca

• S'ha actualitzat i editat el catàleg imprès de les publicacions periòdiques: Catàleg general

de publicacions periòdiques. Biblioteca de l'ESAB.

• S'ha continuat desenvolupant l'àmbit d'Enginyeria Agroalimentària de Per matèries, 

seguint les directrius dels Serveis Generals de Biblioteques de la UPC. S'han indexat 

323 recursos i s'han assignat 356 matèries.

• S'ha fet difusió del projecte Gala al professorat.

• S'ha elaborat una base de dades de revistes i s'han introduït les dades dels títols que rep 

la Biblioteca.

Col·leccions bibliogràfiques de recerca

• S'ha revisat la bibliografia que apareix als programes de les assignatures del doctorat en Biotecnologia

Agroalimentària i Sostenibilitat, i s'han comprat els documents que no es tenien a la Biblioteca.

Biblioteca de l’Escola Superior d’Agricultura de Barcelona 
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Biblioteca i xarxa

Biblioteca Digital de la UPC

• S'ha elaborat el web de la Biblioteca seguint les pautes establertes per la Unitat de Recursos Digitals. Prèviament,

s'ha elaborat un document sobre els requeriments per a la creació del web.

Digitalització i conservació de documents

• S'ha fet un estudi dels requeriments necessaris per digitalitzar els vídeos de la Biblioteca

per preservar-los, s'han seleccionat i s'ha iniciat la digitalització.

Convergència del Servei de Biblioteques i Documentació amb Serveis

Informàtics

• S'ha renovat l'equipament informàtic de la Biblioteca i s'ha coordinat i supervisat la 

migració al sistema operatiu Windows XP. Prèviament, s'ha elaborat un document 

sobre els requeriments de la migració.

Biblioteca i humanisme

Biblioteca i integració als projectes culturals de la UPC

• S'han difós diferents projectes dels Serveis Generals de Biblioteques i de les biblioteques de la UPC. S'ha participat

en la diada de Sant Jordi Sostenible i s'ha acollit l'exposició itinerant "Llibres del mar", organitzada per la Biblioteca

de la Facultat de Nàutica de Barcelona.

Biblioteca i col·leccions especials

• S'ha iniciat una col·lecció bibliogràfica especial relacionada amb la cooperació internacional per donar suport 

als grups de cooperació de l'ESAB, i una altra col·lecció relacionada amb agricultura i humanisme.

Patrimoni bibliogràfic cultural de la Universitat

• S'ha continuat la col·laboració amb el projecte Biblioteca Virtual Joan Lluís Vives amb la digitalització de l'obra 

de M. Faura i Sans Qüestionari de geologia i geografia física agràries.

Biblioteca de l’Escola Superior d’Agricultura de Barcelona 
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Biblioteca i organització

Organització i planificació del Servei de Biblioteques i Documentació

• S'ha redissenyat l'organigrama del personal de la Biblioteca i se n'han redistribuït les responsabilitats i les funcions

seguint els perfils definits per la Direcció del Servei de Biblioteques i Documentació.

• S'ha iniciat l'elaboració del manual de procediments de les tasques i els processos de les diferents àrees de treball.

S'han elaborat i penjat a la base de dades de procediments els documents següents: "Procediment d'elaboració dels

documents de procediments", "Consulta de fons especial: fons històric i fons de magatzem", "Novetats bibliogràfiques

i butlletí de novetats", "Selecció bibliogràfica i adquisicions", "Servei d'Obtenció de Documents" i "Gestió de la

col·lecció de la bibliografia bàsica".

Accés, selecció, formació i desenvolupament professional

• S'ha promogut la formació continuada del personal segons els perfils i les necessitats de la Biblioteca.

Innovació tecnològica i nova gestió i planificació del treball

• S'ha elaborat i aplicat un pla de comunicació externa de la Biblioteca per millorar els canals de comunicació amb

la comunitat de l'ESAB.

Gestió, control i avaluació de recursos

• S'ha gestionat el pressupost de la Biblioteca per un valor de 53.064 euros.

Biblioteca de l’Escola Superior d’Agricultura de Barcelona 
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Taula 1. Serveis bibliotecaris per a l’aprenentatge

(* A partir de 2003, s’inclouen els estudiants de l’ESAB, EUETIB i EUETII)

A. Usuaris potencials 2000 2001 2002 2003 % +/-

Usuaris 1r-2n cicle (*) 28.993 28.991 27.795 31.306 13
Professors 2.247 2.258 2.422 2.500 3
3r. Cicle 2.147 2.245 2.391 2.697 13
PAS 1.223 1.171 1.210 1.299 7
Títols propis 707 451 558 658 18
Centres adscrits 6.262 5.701 5.419 1.782 -67
Cursos de postgrau 666 835 606 968 60
Programes de postgrau 576 792 434 1.603 269
Programes de màster 3.064 3.739 2.528 2.460 -3
Cursos d'especialització 1.731 1.709 1.223 2.096 71

Total 47.616 47.892 44.586 47.369 6

B. Visitants 2000 2001 2002 2003 % +/-

Totals 2.805.354 2.810.080 2.893.738 3.066.038 6
En dies festius 185.349 116.549 139.248 161.008 16

C. Consultes al catàleg de 
les biblioteques de la UPC 2000 2001 2002 2003 % +/-

Total 2.002.603 2.037.061 2.947.579 3.508.291 19

D. Préstecs 2000 2001 2002 2003 % +/-

Total 257.486 273.270 297.258 300.101 1
Per tipus d'usuari

Usuaris 1r-2n cicle 79,3% 77,7% 75,5% 70,7% -6
Professors 7,2% 7,9% 8,4% 9,0% 7
3r. Cicle 6,8% 8,4% 8,5% 11,9% 39
PAS 2,2% 1,8% 0,9% 3,4% 276
No UPC 4,4% 4,2% 6,7% 5,1% -23

E. Formació d’usuaris: sessions d’acollida 2000 2001 2002 2003 % +/-

Sessions 183 215 144 139 -3
Places ofertades 5.377 5.660 5.903 5.886 0
Assistents 2.819 2.846 3.641 3.862 6
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Taula 2. Serveis bibliotecaris per a la recerca

A. Servei d’Obtenció de Documents 2000 2001 2002 2003 % +/-

Documents demanats fora UPC 2.000 3.268 3.810 3.449 -9
Documents subministrats dins UPC 2.045 2.629 2.021 3.491 -18

B. Consultes a bases de dades (*) 2000 2001 2002 2003 % +/-

Total 48.102 163.595 185.672 273.435 47

(* A partir de 2001, s’inclouen consultes a la Biblioteca digital del CBUC)

C. Formació d’usuaris
en informació especialitzada 2000 2001 2002 2003 % +/-

Sessions 114 155 221 173 -22
Assistents 1.794 1.500 2.724 2.019 -26
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Taula 3. Serveis i col.leccions digitals

Taula 4. Fons bibliogràfics al catàleg de les biblioteques 
de la UPC

2000 2001 2002 2003 % +/-

Consultes a la web del Servei de
Biblioteques 230.210 817.145 4.866.661 8.064.141 66

Bases de dades electròniques 28 71 135 146 8
Ep! Recursos d'interès politècnic 836 876 938 1.044 11
Llibres digitals 244 297 1.013 1.035 2
Exàmens 2.318 4.257 6.332 49
Tesis digitals 341 899 1.738 93
Revistes electròniques 1.675 2.714 3.125 4.910 57
Sumaris electrònics 9.143 168.767 199.448 277.530 39
Material docent (Bústia del professor) 336 771 129
Vídeos digitals 75 -

2000 2001 2002 2003 % +/-

Títols de llibres 193.060 211.911 226.142 241.360 7
Títols de revistes 8.391 9.695 13.283 14.319 8
Exemplars de llibres 348.575 387.548 420.992 449.676 7
Col.leccions de revistes 15.069 16.809 21.066 21.876 4

Revistes vives 2.239 5.551 8.867 8.867 0
Revistes mortes 6.560 11.505 11.802 13.009 10
Altres publicacions en sèrie 2.557 2.799 3.410 3.306 -3
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Taula 5. Infraestructura i equipament

A. Infraestructura 2000 2001 2002 2003 % +/-

Metres quadrats 15.303 16.110 16.261 16.420 1
Seients 2.776 2.804 2.859 2.866 0
Metres linials de prestatgeries 15.031 16.153 16.992 17.783 5

B. Obertura de les biblioteques 2000 2001 2002 2003 % +/-

Mitjana dies obertura anual 240 244 244 267 9
Mitjana d'hores setmanals 52 53 53 54 2

C. Equipament general 2000 2001 2002 2003 % +/-

TV 32 34 28 28 0
Vídeos 35 38 30 31 3
Fax 9 11 9 10 11
Fotocopiadores usuaris 15 17 17 16 -6
Fotocopiadores personal 6 10 6 8 33
Escàners usuaris 2 10 10 15 50
Escàners personal 10 10 14 12 -14
Impressores usuaris 24 20 15 13 -13
Impressores personals 58 63 52 67 29
Microformes lector 5 6 6 6 0
Microformes reproductor 6 6 6 5 -17

D. Equipament ofimàtic 2000 2001 2002 2003 % +/-

PC-Bibliotecaris 97 146 121 131 8
PC-Públic 105 92 84 93 11
PC-Locals 17 7 8 23 188
Altres PC 35 59 35 19 -46
Lectors àudio 12 12 6 8 33
Lectors CD usuaris 51 87 89 155 74
Lectors CD personal 89 115 95 122 28
DVD 5 5 9 80

E. Àrees d’autoaprenentatge 2000 2001 2002 2003 % +/-

PC 131 188 190 188 -1
Impressores 1 3 1 5 400
Fotocopiadores 1 1 1 2 100
Escàners 6 8 7 9 29
Lectors CD 118 162 186 188 1
Lectors àudio 12 18 27 16 -41
TV 3 6 9 50
Vídeos 3 11 6 -45
DVD 5 6 20

F. La Factoria de Recursos Docents 2002 2003 % +/-

PC 36 45 25
Escàners 12 16 33
Lectors CD 36 45 25
DVD 36 45 25
Capturadores vídeo 11 16 45
Canó 1 1 0
Videocàmares 2 3 50
Adaptadors diapositives 1 9 800
Vídeos 9 -
Regravadores DVD 9 -
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Taula 6. Pressupostos i personal

A. Pressupost assignat al
Servei de Biblioteques 
i Documentació 2000 (Pessetes) 2001 (Euros) 2002 (Euros) 2003 (Euros) % +/-

Inversions 90.000.000
Fons bibliogràfics 100.000.000
Programa PAIDEIA

Biblioteca i aprenentatge 348.599,59 276.465,47 289.170,00 5
Biblioteca i recerca 468.806,34 796.341,04 978.000,00 23
Biblioteca i xarxa 420.723,64 252.425,08 234.000,00 -7
Biblioteca i humanisme 60.103,37 42.070,84 42.000,00 0
Biblioteca i organització 24.041,35 45.076,02 42.000,00 -7

Beques estudiants 17.000.000 154.408,81
(A partir de 2002: beques pagades per: 
SBD, ICE/CRSD i altres)

Becaris pagats per l’SBD 155.061,28 161.872,31 4
Becaris factories 15.088,00 59.053,68 291
Becaris pagats escoles 108.359,00 110.036,80 2

Funcionament del Servei de Biblioteques 10.500.000 63.108,54 63.106,27 63.100,00 0

Total 217.500.000 1.539.792 1.753.993 1.979.233 13

Altres pressupostos 28.358.725 253.878,29 338.385,04 203.322,00 -40
(Unitats UPC, subvencions, 
col.legis, etc)
Subvenció Pla d’inversions 66.000,00 66.000,00 0
universitàries 2002-2006

B. Personal del Servei de 
Biblioteques i Documentació 

Bibliotecaris 63 76 86 89 3
Tècnics de Suport a Biblioteques 37 32 31 41 32
Personal d’administració 6 6 0
Personal informàtic 2 3 50
Becaris (equivalent a la jornada completa) 23 25 40 51 28

Total 123 133 165 190 15

(* Inclou personal de caps de setmana)
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