
 
 

 

LA 
BIBLIOTECA 
DE L’ETSAB  
US OFEREIX ... 

... Solucions per a  
la publicació de la recerca 

 
Identificació unívoca com a autors (NBU, ORCID, Researcher ID...) 

Verificació de les dades bibliogràfiques a DRAC 

Visibilitat del vostre currículum (Futur) 
Suport en la selecció de les revistes a on publicar (FIBRA) 

Assessorament sobre la publicació en accés obert (Publica) 

Cerca d’indicis de qualitat de les vostres publicacions (FIBRA) 

Dipòsit dels vostres articles en accés obert i gestió de drets d’autor (E-Prints) 

 Indicadors Bibliomètrics de Revistes d'Arquitectura (IBRA) 

 

 

    
  

 

 

... Solucions per a  
la docència 

 
Revisió de les bibliografies de la Guia Docent de l’ETSAB 

Garantir la presència a la biblioteca dels llibres recomanats a la guia docent 

Reserves temporals de llibres per a treballs per garantir la presència a la biblioteca  

Compra de les desiderates d’altra bibliografia per a la docència i la recerca 

Dipòsit de materials docents i exàmens (UPCommons) 

Dipòsit de projectes de fi de carrera i treballs de fi de màster (UPCommons) 

Enregistrament de conferències (Videoteca) 

Assessorament sobre drets d’imatge i d’autor en els enregistraments (SEPI) 

 

... Solucions per a 
 la cerca i localització   
de la informació 

 Accés a les bases de dades especialitzades 

Accés a llibres i revistes electròniques 

Accés remot als recursos electrònics des de fora del campus UPC 

Préstec de 20 documents durant 90 dies prorrogables 

Préstec de llibres d’altres universitats catalanes (PUC) 

Tramesa dels llibres en préstec al vostre lloc de treball 

Servei d’Obtenció de Documents que no tenim a la UPC (SOD) 

Servei d’Informació Especialitzada  (SIE) 

 

... Solucions  per a  
gestionar la informació 

Programa per a la gestió de referències, 

cites bibliogràfiques i bibliografies 

(Mendeley) 

Servei d’assessorament en temes de 

Propietat Intel·lectual (SEPI) 
Assessorament en l’ús d’eines de treball 

col·laboratiu 

 

... Solucions per a  
editar llibres o revistes 

Suport en l’edició i publicació de llibres i revistes  (OJS) 

Suport a l’edició i publicació de llibres (IDP) 

Dipòsit de revistes i congressos en accés obert a UPCommons 

Assessorament en la millora de l’ impacte de les publicacions (FIBRA) 

 

Altres solucions 
Sessions de formació a la carta per al PDI i per als vostres alumnes: 

cercar informació amb èxit, 

gestionar la informació trobada, 

elaborar bibliografies, 

preparar treballs finals, 

cerca de criteris de qualitat de revistes, 

millorar la visibilitat i impacte de la vostra recerca... 

 

   Gravació del certificat digital (Identitat Digital UPC) 
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Il·lustració: Miquel Terreu Gascón 
 

Ens poden trobar a :           
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http://drac.upc.edu/
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http://metalib.cbuc.cat/V/3YQGKCIMAVG1KK6K82D61TRQIGRGA1FDHYPNA567AFQABB488U-10235?FUNC=FIND-DB-1&MODE=title&PORTAL=UPC&INSTITUTE=UPC&pds_handle=GUEST
http://cataleg.upc.edu/
http://bibliotecnica.upc.edu/colleccions/acces-fora-upc
http://bibliotecnica.upc.edu/serveis/prestec-documents
http://bibliotecnica.upc.edu/serveis/prestec-consorciat-puc
http://bibliotecnica.upc.edu/serveis/prestec-consorciat-puc
http://bibliotecnica.upc.edu/serveis/prestec-al-lloc-treball-pdi-i-pas
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http://bibliotecnica.upc.edu/serveis/habilitats-informacionals
http://bibliotecnica.upc.edu/serveis/registre-i-gestio-del-certificat-digital-al-carnet-upc
http://bibliotecnica.upc.edu/serveis/registre-i-gestio-del-certificat-digital-al-carnet-upc
http://bibliotecnica.upc.edu/biblioteca/biblioteca-escola-tecnica-superior-arquitectura-barcelona
https://es-es.facebook.com/Biblioteca.ETSAB
https://twitter.com/BibliotecaETSAB
https://www.pinterest.com/bibliotecaetsab/
http://issuu.com/bibliotecaetsab
https://es.foursquare.com/v/biblioteca-etsab/4cd021585b5ca35dddf679f0
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