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1. Instal∙lacions 

Zones d’estudi individual/zones de treball en grup 

Arrel  de  l’increment  d’alumnes matriculats  al  campus  es  va  detectar,  sobretot  durant  els 

exàmens del mes de novembre,  que el nombre d’usuaris havia augmentat d’igual manera que 

el desconeixement de  les diferents zones de  treball de  la biblioteca  (tot  i  les senyalitzacions 

existents). Les zones de treball  individual    i en silenci s’utilitzaven com a espais de treball en 

grup,  amb les lògiques queixes dels usuaris que usaven els espais correctament per l’estudi en 

silenci. Aquest fet va  ser  l’origen d’un seguit d’actuacions que es van desenvolupar durant el 

desembre  del 2010: 

 Es van posar rètols a totes les cadires de la biblioteca indicant si eren zones de treball 

individual en silenci o en grup 

 Es van repartir fulletons a tots als usuaris que s’adreçaven al taulell de préstec on es 

mostraven  imatges de  les diferents zones de  la biblioteca. També es va aprofitar els 

fulletons per difondre la nova normativa d’ús de les sales de treball en grup aprovada 

en Consell de Campus el mes de novembre 

 Durant  els  exàmens  es  va  senyalitzar  amb  faristols    el  començament  de  la  zona de 

treball en grup i zona d’estudi individual de la planta 1 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Les sales de treball en grup 

Les sales de treball en grup cada vegada són un recurs més utilitzat pels estudiants del campus. 

La  normativa  que  en  regulava  l’ús  era  una  normativa  molt  genèrica  que  no  incidia 

suficientment  en  la  bona  utilització    de  les  instal∙lacions.  Aquest  va  ser  el  motiu  que  va 

impulsar la concreció de la normativa per tal de garantir  un ús  adequat de les sales per tota la 

comunitat  universitària.  El mes  de  novembre  del  2010  el  Consell  del  Campus    va  aprovar 

aquesta nova normativa. 

http://bibliotecnica.upc.edu/BCBL/content/sales‐de‐treball‐en‐grup 
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L’any 2010 va haver‐hi 3514 reserves, això representa un increment del 17 % respecte  l’any 

passat   (2009, 3000 reserves). Tot seguit es mostra la gràfica de les reserves  de les sales per 

mesos: 
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2. Tecnologia i equipament informàtic 

Préstec d’ordinadors portàtils 

Un any més es destaca el préstec d’ordinadors portàtils com a servei estrella de la biblioteca, 

l’any 2010 hi va haver  10860 préstecs, això representa un increment del 12  % respecte l’any 

passat  (amb 1156 préstecs més  que l’any 2009). A finals del 2010 hi havia 931 usuaris donats 

d’alta del servei. 

El mes de novembre del 2010 es va iniciar la gestió del préstec amb el programa Millennium (el 

programa  que  gestiona  el  préstec  de  llibres,  etc.).  Fins  aquest moment    el  préstec  es  feia 

utilitzant un aplicatiu web creat per les Biblioteques de la UPC. Aquesta unificació d’aplicatius  

ha facilitat i agilitzat les transaccions. 

 

 

Equipament  i manteniment del parc informàtic 

 

A finals d’any s’han canviat 31  pc’s de la biblioteca que estaven fora de garantia: 21  de l’aula 

informàtica, 1 de  l’aula de  formació, 1 de  la  sala d’auto enregistrament de  vídeos  i 8 de  la 

planta 2. Els pc’s obsolets s’han reubicat a altres biblioteques de la UPC  o s’han aprofitat per 

reparacions d’altres ordinadors fora de garantia.  

Els  Serveis  Tècnics    del  Campus    seran  els  encarregats  de  crear  les  imatges  dels  nous 

ordinadors. 

Malauradament  les  retallades de pressupost han  impedit  la  renovació dels portàtils  fora de 

garantia. Pel seu gran ús s’hauran d’estudiar noves fórmules per poder garantir un nombre de 

portàtils suficient per cobrir les necessitats del campus. 
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3. Col∙leccions 

Reorganització de les  col∙leccions de la planta 2 

A    principis  d’any  es  van    reorganitzar    les  col∙leccions    de  la  planta  2  de  la  biblioteca.  Els 

materials que es poden trobar en aquest apartat són les col∙leccions d’aprenentatge d’idiomes 

(novel∙les, cd’s, dvd’s,etc.) i les col∙leccions més  humanístiques de la biblioteca ( per exemple 

història  de  l’aviació  o  agricultura  i  societat).    Amb  aquesta  actuació  s’ha  fomentat  l’ús 

d’aquests materials. 

També  es  van  retirar  de  l’accés  públic  els materials  en  formats  obsolets  (disquets,  cassets, 

vídeos VHS) i es van col∙locar les prestatgeries de manera que es facilités la consulta del fons. 

Les actuacions es van completar amb la compra a IKEA d’unes taules auxiliars per permetre la 

consulta informal d’aquests materials. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Localització de les col∙leccions a través dels plànols del catàleg 

L’autosuficiència  de  l’usuari    a  la  biblioteca  és  una  habilitat  s’intenta  potenciar:      a  través 

d’accions d’habilitats  informacionals, de  rètols orientatius, etc. Aquest any  s’ha anat un pas 

més    i s’ha treballat per oferir a  l’usuari una  localització fàcil del fons de  la BCBL a través del 

catàleg.   Quan un usuari cerca un  llibre al catàleg  li apareix un plànol de  la biblioteca amb  la 

localització  exacte  del  prestatge  on  es  troba  el  document.  Varies  biblioteques  UPC  han 

implementat aquesta aplicació durant el 2010.  
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Prova de compra de llibres digitals a petició del professorat 

L’ús  de  les  col∙leccions  digitals  es  divers  en  funció  de  la  tipologia  documental.  L’ús  de  les 

revistes és molt alt, no ho és tant en canvi la consulta dels llibres en format electrònic. Una de 

les causes d’aquest baix ús pot ser    la manca de personalització dels materials disponibles ( a 

part dels  llibres d’edicions UPC,  la resta de paquets disponibles a  la biblioteca de  la UPC són 

paquets ja preseleccionats pel grup editorial i no pels  futurs usuaris).  

Els  llibres  digitals    tenen  un  gran  potencial  i  poden  ser molt  útils  sobretot  a  en  l’entorn 

econòmic  actual  de  retallades  pressupostàries.  Per  aquest motiu  l’any  2010  es  va  decidir 

demanar la col∙laboració dels docents   en la selecció de títols per incloure’ls  com a materials 

de suport dintre de les seves assignatures.  Es va demanar a tres professors que seleccionessin 

títols del paquet electrònic Ebrary. En un futur es podria ampliar el nombre de pdi consultat. 

De cara al 2011 es faran noves accions relacionades amb el tema. 

 

 

 

 

 

La bibliografia docent i PRISMA 

La Biblioteca ha continuat donant suport a  les escoles  introduint  la bibliografia docent de  les 

noves  fitxes  dels  plans  d’estudis  de  grau  a  l’aplicatiu  de  gestió  acadèmica  PRISMA. Durant 

aquest  any  s’ha 

introduït  la  bibliografia 

del  tercer  i  quart 

quadrimestre  dels 

graus  de  l’ESAB,  el 

tercer quadrimestre de 

telecomunicacions  de 

l’EETAC  i  el  primer 

quadrimestre  dels 

estudis  d’aeronàutica 

de  la  mateixa  escola. 

Posteriorment  a 

l’entrada  a  PRISMA  la 

biblioteca  s’encarrega 

d’adquirir  i  posar  a 

l’abast  dels  estudiants 

els nous títols citats pel 

professorat. 
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Increment de les col∙leccions i distribució de la despesa 

L’any  2010  s’ha  incrementat    el  fons  de  la  biblioteca  en  1980  volums  (compres,  donatius, 

treballs finals de carrera, etc.). 

Pel que  fa a  la compra de documents,   un 81,5 % del pressupost s’ha destinat a comprar  la 

bibliografia docent. Un 16 %  s’ha destinat a  comprar  llibres d’especialització a  través de  les 

desiderates  del  PDI  i  el  2,5  %  restant  s’ha  destinat  a  altres  partides  (referència, 

enquadernacions  i  suport  a  la  lectura).  La  plena  implementació  dels  nous  plans  docents  a  

totes  les  titulacions de  l’ESAB  i  l’EETAC  i    l’increment d’alumnes matriculats   han  fet que hi 

haguessin molts  títols nous en  la bibliografia docent  ,  incrementant   així  l’import destinat a 

aquestes compres. 

El fons antic de l’ESAB 

El mes  de  setembre  del  2011  l’Escola  d’Agricultura  de  Barcelona  començarà    els  actes  de 

celebració del   seu centenari .   Durant el 2010  la biblioteca ha destinat el màxim de recursos 

possibles  per  tal  d’agilitzar  la  catalogació  i  organització  del  fons  antic  d’aquesta  escola.  Al 

mateix temps  l’ESAB ha creat varies comissions per desenvolupar  les activitats del centenari  i 

la biblioteca   és  l’encarregada de coordinar  la Comissió de Documentació. Les persones que 

formen  la  Comissió  són  2  bibliotecàries  i  4  professors  que  cobreixen  algunes  de  les  àrees 

d’especialització de  l’escola. Tot  i aquest grup reduït de participants  també s’ha demanat    la 

col∙laboració a tota la comunitat docent ESAB. Les activitat dutes a termes durant aquest han 

estat: 

 Catalogació de 2129 documents (d’anys compresos entre 1900 i 1950). Actualment es 

tenen catalogats  uns  7000 documents aproximadament 

 Implementació d’una aplicació que permet llistar els llibres del fons antic per grans 

blocs temàtics  (http://bibliotecnica.upc.es/bib181/nou_fons_antic_bo/llibres.htm) 

 Digitalització de 120 documenta a través d’una convocatòria del Ministeri de Cultura 

 Elaboració de la proposta de llibres a digitalitzar durant el 2011 (convocatòria del  

Ministeri de cultura) 

 Digitalització de l’Arxiu Coromines (majoritàriament material gràfic) 

 Iniciar el portal del Fons antic de l’ESAB 

(http://bibliotecnica.upc.es/bib181/nou_fons_antic_bo/) 

 Recopilació, digitalització  i indexació dels exemplars no disponibles a la biblioteca de 

la revista Arxius 

 Reunió conjunta amb tots els membres de la Comissió de Documentació (juliol 2010) 

 Suport i assessorament del pdi membres de la Comissió 

 

 

 

 

 

 

 



9 
 

 

4. Bibliotècnica i aplicacions web 

Implementació Bibliotècnica 2.0 

Durant l’any 2010 s’ha acabat l’ implementació de la nova web del Servei de Biblioteques. S’ha 

treballat en  l’estructuració    i distribució dels diferents apartats de  la web  local de  la BCBL  . 

També  s’hi  han  incorporat  noves  seccions:    col∙leccions  especials,  llibres  electrònics,  vídeo 

tutorial de la web, etc. 

 

Nou butlletí de novetats 

Aprofitant  les possibilitats que ens ofereix Bibliotècnica 2.0  s’ha elaborat un nou disseny de 

missatge  per  difondre  les  novetats mensuals. Aquest  nou missatge  s’elabora  directament  a 

partir de la web, fet que agilitza i fa més fàcil la seva edició. 
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5. La Factoria de Recursos docents 

Procedimentació de tasques 

Hi  ha  dues  actuacions  a  destacar  en  el  funcionament  de  la  Factoria  durant  l’any  2010.  La 

primera de caire  intern és el fet que s’han procedimentat totes  les tasques que s’hi porten a 

terme. Amb aquesta actuació es vol garantir  la qualitat d’un servei on  la majoria de  tasques  

tecnològiques molt especialitzades són fetes per becaris que canvien any rere any. 

El nou Servei d’auto enregistrament de vídeos docents 

L’altre  actuació  important portada  a  terme pels bibliotecaris  responsables de  la  Factoria  és 

l’evolució  del  Servei    d’enregistrament  de  vídeos  docents  cap  a  un  Servei  d’auto 

enregistrament, on l’usuari és  autònom i només necessita suport puntual de la Factoria. 

Aquest nou servei permet als estudiants auto enregistrar presentacions en vídeo adjuntant   a 

l’hora presentacions  amb PowerPoint o altres aplicacions ofimàtiques o d’Internet.   

S’ha  destinat  un  espai  de  la  biblioteca  per  tal  d’oferir  aquest  servei  (l‘antic  laboratori 

d’electrònica de  l’EETAC). La Sala disposa d’un PC equipat amb el programari necessari, una 

càmera, focus, etc.  Per l’òptim ús de la sala es necessiten dues persones:  el conferenciant i la 

persona encarregada de passar les transparències o moure’s per la pantalla del PC. 

Per fer ús del servei, els estudiants reserven la Sala d’auto enregistrament a través del mateix 

aplicatiu que fan servir per reservar les sales de treball en grup de la biblioteca. El Servei està 

en funcionament en l’horari que hi ha suport de becaris de la Factoria (diàriament de 9 a 13 i 

de 15 a 19 ). 

S’ha ensenyat el servei als caps d’estudis de  les dues escoles    i   els bibliotecaris digitals de  la 

biblioteca   han    realitzat un  curs de  formació adreçat al professorat a  través de  I’ICE.  (Auto 

enregistrament i autoedició de vídeos docents. 26/11/10. De  10 a 13 h.) 

 

 

Sala d’auto enregistrament 
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Activitats de la Factoria durant el 2010 

 Els  encàrrecs més  destacats    portats    a  terme  per  la  factoria  durant  aquest  any  són  els  

següents: 

 Posada en marxa del Servei d’auto enregistrament de vídeos (explicat anteriorment) 

 Auto enregistrament de vídeos per les assignatures  dels professors de l’EETAC: Isabel 
Gallego i  Francesc Sánchez  Robert (54 vídeos) 
http://bibliotecnica.upc.es/factoria/mostra_material.asp?Id_factoria=6&Id=317 

 Creació d’un llibre digital per la UNESCO 
http://bibliotecnica.upc.es/factoria/mostra_material.asp?Id_factoria=6&Id=379 
 
 Gravacions del campus (Inauguració del curs acadèmic, classes, etc.) 

 Suport en la gravació i edició dels materials del Projecte Mart XXI 

 Digitalització de materials docents 

 Disseny de pòsters per actes del campus  (el dia d’Internet, concurs de fotografia, etc.) 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

   

Disseny realitzat per La Factoria
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6. Serveis bibliotecaris 

Obertura extraordinària en període d’exàmens 

Com  a  conseqüència  de  les  reiterades  peticions    d’obertura  de  la  biblioteca  en  caps  de 

setmana durant el període d’exàmens per part de  l’estudiantat  l’any 2010 es va encetar una 

prova pilot per analitzar‐ne la seva necessitat. L’afluència d’estudiants durant aquests caps de 

setmana  d’obertura    de  prova  van  justificar‐ne  la    demanada  i  de  cara  el  2011  ja  s’ha 

consolidat aquesta obertura extraordinària. 

La biblioteca va obrir 6 caps de setmana:  3 durant els exàmens de gener (9, 10, 16, 17, 23 i 24 

de  gener)  i  3 més  durant    els  exàmens  de  juny  (5,6,12,13,19  i  20  de  juny)  .Es  va  obrir  la 

biblioteca    amb    dues  persones  que  prèviament  es  van  formar  per  poder  oferir  els  serveis 

necessaris. 

 

Els serveis que es van oferir durant els caps de setmana van ser: 

 Horari d’obertura: de 10 a 20 h. (dissabte i diumenge) 

 Accés a la sala i a l’Aula Informàtica de la planta 1  

 Accés a la col∙lecció bibliogràfica de la planta 1 

 Accés sota demanda a la col∙lecció del magatzem i de la planta 2 (revistes i col∙leccions 
especials) 

 Servei de préstec: documents, ordinadors  portàtils , etc. 

 Servei d’informació general i  informació bibliogràfica bàsica 
 

Visitants  

L’any  2010  s’ha  incrementat  de  nou  els    visitants  respecte  l’any  anterior.  Els    fets  més 

representatius  són que hi ha més estudiants al  campus, els nous plans docents motiven un 

major ús dels recursos de  la biblioteca  i a nivell  local  la biblioteca de  la UPC cada vegada és 

més coneguda pels ciutadans de Castelldefels.  

L’any 2010 hi ha hagut 160.761 visitants (un  increment del 11 % respecte  l’any anterior ), tot 

seguit es mostren les dades per mesos:  
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Servei de préstec  

L’any  2010  es  van  fer    11626  préstecs  de  documents.  Durant  tot  l’any  es  fan  actuacions 

concretes per  potenciar  l’auto préstec i l’ utilització de les auto reserves que ofereix el catàleg 

(demostracions  a  les  sessions  d’acollida  dels  estudiants    de  primer  curs,  anuncis  al  correu 

electrònic del butlletí de  novetats, cartells al taulell de préstec, etc.). 

L’any  2010  també  s’ha  iniciat  el  préstec  de  revistes  a  la  BCBL  per  fomentar‐ne  el  seu  ús. 

Actualment es poden prestar  les revistes que arriben a  la biblioteca a través de subscripcions 

(compres) del 2009  en endavant. 

Servei d’Obtenció de Documents (SOD) 

Pel  que  fa  al  Servei  d’Obtenció  de Documents,  l’any  2010  es  van  servir  143  peticions      de 

documents  i es van trametre 257 peticions d’usuaris de  la BCBL. Durant el 2010 s’han tramés 

les 50 sol∙licituds  de 12 estudiants de màster i doctorat a través dels bons de documentació . 

Difusió dels recursos i serveis de la biblioteca 

Durant  l’any  analitzat  es  va  desenvolupar  una  campanya  anomenada  “Ho  haveu  vist”, 

l’objectiu principal era la difusió dels recursos i serveis de la biblioteca per fomentar‐ne el seu 

ús. Mensualment es va triar un servei o recurs  i es va difondre a través dels canals dels quals 

disposa  la biblioteca: pantalles del canalbib, pàgina web de  la biblioteca, butlletí de novetats 

mensuals i cartells al taulell de préstec de la planta 0. 

Tot seguit es mostren els 10 recursos  seleccionats: 

Març:  Nou web a la Biblioteca del Campus del Baix Llobregat ( Bibliotècnica 2.0 ) 
 
Abril: Col∙leccions especials a la BCBL ( no politècniques ) 
 
Maig: Do you speak english ? ( Col∙lecció auto aprenentatge  d’anglès) 
 
Juny: On aniràs aquestes vacances ? ( Guies de viatge ) 
 
Juliol: On aniràs aquestes vacances ? ( Guies de viatge ) 
 
Setembre: Ets un estudiant/professor nou al Campus ?  
 
Octubre:  Mes dels e‐serveis ( Bibliotècnica )  
 
Novembre: Col∙lecció de cinema i gastronomia 
 
Desembre: Préstec de revistes  
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7. Habilitats informacionals 
7.1 Habilitats informacionals als estudiants de primer i segon cicle 

Plans  antics 

 Com trobar  i gestionar  la  informació científico‐tècnica per a  l’elaboració de projectes 

(Assignatura de Lliure Elecció) 

Es van impartir dues edicions de l’assignatura:  de març a maig i d’octubre a desembre. En total  

entre  les  dues  edicions  hi  va  haver  58 matriculats.  Com  es  habitual  es  van  fer  4  sessions 

presencials  a  cada  quadrimestre  i  la  resta  de  l’assignatura  es  va  desenvolupar  de manera 

virtual a través d’Atenea. 

 Es  van  realitzar  sessions  de  formació  sobre  legislació  i  normativa  dintre  de 

l’assignatura  Projectes  de  l’EETAC    (22/03/10,  8/10/10  i  15/09/10)  i  Tecnologies 

Específiques de l’ESAB. (28/09/10) 

 Es va realitzar una sessió de  formació pels estudiants de màster  i doctorat de  l’ESAB 

dintre de  l’assignatura “Publicació de resultats experimentals” (9 assistents, 13/10/10 

de 15.30 a 18.30) 

     Nous Graus 

1er curs 

Com cada any el mes de setembre es van fer les sessions d’acollida a 273 estudiants de primer, 

dintre  les assignatures Biologia (ESAB)  i Empresa  i Empresa, Tecnologia  i Societat (EETAC). En 

total es van fer 13 sessions de les 15 planificades, cadascuna de les sessions tenia una durada 

d’una hora  i mitja. Les sessions  les van  impartir 3 responsables de serveis  i 4 bibliotecaris. Al 

finalitzar la sessió els estudiants realitzen un exercici que la biblioteca corregeix i serveix com a 

element d’avaluació de l’assignatura.  

Aquest any hi va haver dues novetats pel que fa a les sessions: 

Es van donar als estudiants el full “Primers auxilis de la BCBL” amb informacions molt bàsiques  

de cara al primer any (horaris, dates d’obertura extraordinària, serveis, etc.) 

A  l’assignatura de Biologia, gràcies a la col∙laboració del docent responsable es  va fer l’exercici 

puntuable a través d’un formulari d’Atenea dintre de la mateixa sessió. Aquest fet   va agilitzar 

la  correcció  de  l’exercici  i  va  proporcionar  informació  per  avaluar‐ne    els  resultats  d’una 

manera molt més sistemàtica. 
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2n curs  

A l’assignatura  Ecologia i Sistemes de Gestió Ambiental  del segon curs dels graus de l’ESAB  es 

van  impartir  2    sessions    que  desenvolupaven  la  competència  “Ús  solvent  de  recursos  

d’informació”.  Es  van  fer  dues  sessions  amb  data  11  de  novembre:  de  10.30  a  12.00  (36 

alumnes)  i de   18.00 a 19.30  (11 alumnes). Durant  les sessions es va ensenyar com  localitzar 

documents als catàlegs  i bases de dades especialitzades, com buscar  legislació,  fer citacions, 

etc. 

Estudiants d’Erasmus 

El  16  de  setembre  es  va  fer  una  visita  per  la  biblioteca  explicant  els  recursos  i  serveis  als 

estudiants d’ERASMUS que participaven dintre de la sessió de benvinguda del campus. 

7.2 Habilitats informacionals al pdi i pas de campus/UPC 

Tallers organitzats per l’Institut de Ciències de l’Educació 

 Taller  d’autoenregistrament  i  autoedició  de  vídeos  docents.  Curs  impartit  per Mar 

Romaní i Àlex Yoldi el  26 de novembre de 2010 amb una durada de 3 hores. 

 Presentació  a  càrrec  d’Isabel Gallego  ,  Àlex  Yoldi    i Mar  Romaní  del  Servei    d’auto 

enregistrament de vídeos al “1er dia de les factories”celebrat el  23/11/2010 
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8. Coneixement UPC   

Producció del Campus del Baix Llobregat 

L’any   2010, aprofitant que els bibliotecaris temàtics són els encarregats de revisar  les dades 

bibliogràfiques  de  la  producció  científica  que  els  investigadors  del  campus  introdueixen  a 

DRAC,  es    va  elaborar  un  informe  que  recopilava  quina  va  ser  la  producció  de  recerca  per 

aquest 2010.  Aquest informe també va ser considerat un element important  pel campus i es 

va agafar com un dels objectius de la UTG pel mateix any. L’informe està penjat a: 

http://bibliotecnica.upc.edu/BCBL/content/bibliometria-del-campus-del-baix-llobregat  
 
E‐prints:   arrel de  la  revisió bibliogràfica de  la producció  científica   al DRAC els bibliotecaris 

temàtics han penjat uns 230 documents  a  UPCommons (dels 854 revisats). 

Treballs  Finals  de  Carrera:    aquest  any  els  bibliotecaris  temàtics  han  continuat  introduint  i  

indexant   els   Treballs Finals de Carrera:   149  (EETAC)  i 72  (ESAB). Tot  i així encara hi ha un 

percentatge  cada vegada més petit de TFC’s que no arriben a  la biblioteca. Com a novetats 

destacables del 2010 cal destacar  que gràcies a les possibilitats del dipòsit de restringir l’accés 

públic dels TFC sense autorització, actualment    tots els TFC que arriben a  la biblioteca estan 

penjats  a  UPCommons,  sigui  en  accés  obert  o  tancat.  Aquest  fet  en  garanteix  la  seva 

preservació. 

Videoteca  UPC:  en  total  s’han  penjat    44  vídeos  dintre  d’aquest  apartat.  Els  vídeos 

corresponen  a  actes  celebrats  al  campus,  presentacions  d’alumnes,  xerrades,  conferències, 

etc. 
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9. Accés a la cultura 

Activitat  la diada de Sant Jordi: els tresors amagats a la biblioteca 

El dia de Sant Jordi es va preparar una gimcana pels estudiants del campus. El concurs consistia 

en  localitzar uns  tresors amagats a  la biblioteca  (llibres) seguint unes pistes que obligaven a 

cercar documents al catàleg, a les prestatgeries, etc. Es va fer difusió  entre els estudiants uns 

dies abans del concurs i l’acollida va ser molt bona. 

 

 

 

 

 

 

17 de maig dia d’Internet 

La Biblioteca va col∙laborar amb  l’EETAC establint els contactes amb un dels conferenciants  i 

donant suport a l’escola  en la difusió de l’esdeveniment  “El dia d’Internet” celebrat el 17 de 

maig. 

El Gran Concurs 

Per  tal de promocionar l’ús de les publicacions 

electròniques  especialitzades,  revistes  i  bases 

de dades  la biblioteca  va organitzar durant el 

2010 sis edicions del “Gran Concurs” adreçat a 

tota  la  comunitat  del  Campus  del  Baix 

Llobregat. El concurs consistia en resoldre una  

pregunta on    la solució es  trobava   consultant 

una  de  les  bases  de  dades  disponibles  a  les 

biblioteques de  la UPC. El premi gentilesa del 

Grup Soteras era un dinar al bar del campus. 
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Concurs de fotografia  del campus 

A  finals  d’any  la  biblioteca  juntament  amb  les  dues  escoles    del  Campus  EETAC  i  ESAB  va 

organitzar  un  concurs  de  fotografia    adreçat  als membres  del  campus  i  als  estudiants  de 

batxillerat de la comarca sota els temes:  Aliments del món i Què trobaries a faltar en un món 

sense telecomunicacions i aeronàutica.  

Les dues escoles van patrocinar els premis del concurs  i  la biblioteca es va encarregar de  la 

difusió  i  coordinació  de  l’activitat  (pàgina web,  cartells,  reunions  organitzatives,  votacions, 

etc.).  Una vegada rebudes les fotografies els membres del jurat en van escollir unes quantes i 

la comunitat del Baix Llobregat (estudiants, pdi i pas)  van votar les millors. 

Els premis  els van donar els dos directors de les escoles durant els actes de l’Aperitiu de Nadal 

del Campus el dia 22 de desembre. 

Tot seguit adjuntem algunes de les  fotografies guanyadores de les dues categories: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



19 
 

 

 

Difusió del Campus als estudiants de Batxillerat 

La Biblioteca ha participat en  les activitats de difusió del campus als estudiants de batxillerat. 

S’han fet visites a  uns 600  estudiants dintre de les activitats: 

 

 Mart XXI (edicions Badalona,  Gavà i Sant Vicenç dels Horts) 

 Un dia a la Uni 

A part de  les visites guiades,    la Factoria ha donat suport en  la gravació  i   edició dels vídeos 

d’aquestes activitats i  també s’han prestat els ordinadors portàtils de la biblioteca. 
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10. Professionals 

L’any 2010 a la biblioteca hi han treballat: 

 3 responsables de serveis 

 4 bibliotecaris a temps complet 

 3 bibliotecaris de suport 

 2 tècnics  

 6 becaris 

 2 bibliotecaris de cap de setmana (obertures gener i juny) 

El personal  bibliotecari i tècnic de suport a la BCBL ha assistit aquest any als següent cursos de 

formació del SBD i SDP: 

Formació bibliotecaris temàtics i formadors: 

 Curs DRAC 

 Novetats DRAC 

 Estratègies de màrqueting de serveis 

 Eines per desenvolupar l’actitud crítica 

 Com gestionar un projecte de digitalització documental 

Formació responsables de serveis: 

 La Q per on comencem 

 La intel∙ligència emocional en direcció d’equips 

 Open Access & future of scholarly publishing 

 Gestió avançada de múltiples prioritats 

 Curs habilitat en la direcció de persones 

Formació TIC: 

 Jornades OSRepositorios 

 Curs Camtasia 

 Accessibilitat web 

 Presentació eina ITALC 

 Curs PHP 

 Gestió de continguts 

 Trobada d’usuaris i desenvolupadors de Drupal 

 El desenvolupament de la creativitat amb PNL 

 1er dia de les factories 

 DrupalCamp 

Formació general: 

 Cursos d’anglès 

 E‐administració 

També s’ha participat a programes de mobilitat  
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 Visita de treball a la reunió anual  de l’Optical Society of America a Washington (febrer,  

2009 ).Consol García 

 Projecte AGAUR: Visites Biblioteques dels Estats Units:MIT, etc.  (  juliol, 2009).Consol 

García 

 

 

11. Organització interna 

Dues    de  les  actuacions  de  la  biblioteca  dedicades  a millorar  l’organització  interna  estan 

relacionades amb la procedimentació de tasques,  l’any 2010 ha estat un any de  molts canvis 

de personal a la  biblioteca i aquest fet va fer necessari elaborar  un seguit de manuals “claus” 

per garantir uns serveis de qualitat. 

Manual de primers auxilis planta 0 

Arrel dels  canvis de personal  esmentats  anteriorment  ens  vàrem  adonar  que  tot  i  tenir  els 

procediments per escrit  i amb manuals d’ajuda   clars ens feia falta una eina   més simple   per 

escrit on es recollissin les operacions més bàsiques per “obrir” i “tancar” la biblioteca i resoldre 

els dubtes que necessiten una resolució immediata, tot i no ser‐hi  la persona responsable. 

Com a resultat es va crear  el “Manual de primers auxilis planta 0”,  aquest manual recull coses 

tant  bàsiques   però  tant  necessàries  a  l’hora de prestar  el  servei,  com  poder obrir  tots  els 

aplicatius  amb  rapidesa  (pc,  catàleg,  aplicatiu  de  reserva  de  sales,etc.),  com  localitzar  les 

diferents claus (armari portàtils,  claus de les sales, etc.) i com fer les accions més usuals que es 

porten a terme al taulell de la planta 0. 

Aquest  manual    posteriorment  també  va  ser  de  gran  ajuda  pel  personal  que  va  obrir  la 

biblioteca durant els caps de setmana. 

Anàlisi de la comunicació amb el pdi 

Dintre dels objectius anuals de la Biblioteca del Campus del Baix Llobregat, l’any 2010 hi havia 

un objectiu d’anàlisi dels  canals de  comunicació de  la biblioteca  cap el pdi   per veure  si els 

canals utilitzats eren els adequats i de cara a proposar accions de millora en aquest àmbit. 

El resultat ens va donar la informació que necessitàvem:  per una banda  vàrem corroborar que 

els canals de comunicació són els adequats (butlletí de notícies mensuals, web, etc.) i per altre 

banda vàrem veure que calia fer més èmfasi a l’hora de difondre serveis i recursos, ja que de 

vegades hi havia informacions que potser si es repetissin arribarien a més gent. 
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