
Memòria 2014

Biblioteca
Escola Universitària d’Enginyeria Tècnica Industrial de Barcelona



 Presentació         p3

 Suport a la docència i la recerca en xarxa      p4
  Sessions d’acollida       p4
  Sessions de formació       p5
  Anàlisi de la bibliogra�a recomanada a la guia docent   p6
  Canal YouTube        p7

 Suport a la producció cientí�ca digital      p8
  Taller ICE: “La publicació i l’avaluació de la recerca.”   p8
  ORCID         p9

 Suport a la Biblioteca Digital       p10
  Web         p10
  UPCommons        p12

 Suport a les xarxes socials       p13
  Codis QR        p13
  Twitter         p14
  Pinterest         p15

 Suport a les instal·lacions        p17
  Esporgada        p17
  Tauler col·laboratiu       p18
  Horaris i espais        p19

 Suport als usuaris         p20
  Taller d’iniciació a Prezi       p20
  Busca un llibre i trobaràs una rosa      p21

 Pressupost         p22

 Agraïments         p24

Index

2



Benvolgudes/uts,

 La present memòria no pretén descriure totes les activitats de la Biblioteca de 
l’Escola Universitària d’Enginyeria Tècnica Industrial de Barcelona (BEUETIB) sinó que 
té per objectiu recollir i presentar les activitats realitzades i els fets més rellevants que 
s’han dut a terme durant l’any 2014.

     Totes elles marcades per l’estratègia de�nida a DIGITAL!, el 5è Pla estratègic de 
les biblioteques UPC 2012-2014, que ha �nalitzat aquest any.

És per aquesta raó que trobareu representat el nostre suport a:

• La millora de la docència i la recerca de la UPC, tant presencialment com en  
 xarxa.
• Promoure i donar visibilitat a la producció cientí�ca digital a Internet del profes- 
 sorat i el personal investigador de la UPC.
• Millorar els serveis bibliotecaris i incrementar els continguts digitals de la     
 Biblioteca Digital i el nostre repositori UPCommons.
• Potenciar la presencia i l’ús de la Biblioteca Digital de la UPC en les xarxes  
 socials.
• Millorar les instal·lacions per tal que els usuaris puguin treballar en grup, en  
 entorns d’aprenentatge confortables i dotats de tecnologia.

 Tot plegat sense oblidar que som un servei que no pot deixar de ser mai 
facilitador de l’accés a la cultura i la socialització dels nostres usuaris.

Presentació
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Suport a la docència i la recerca en xarxa
  Sessions d’acollida.

Com cada curs, amb l’arribada dels nous estudiants, renovem el nostre compromís 
i la nostra oferta de serveis.
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Suport a la docència i la recerca en xarxa
 Sessions de formació.

Oferim sessions de formació especialitzades en habilitats informacionals i eines de suport 
com el gestor de referències, i alhora xarxa social acadèmica, Mendeley Premium.
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Suport a la docència i la recerca en xarxa
 Anàlisi de la bibliogra�a recomanada a la guia docent.

Informem al professorat (PDI) sobre la vigència i l’ús de la bibliografia que recomana 
a les seves assignatures per optimitzar la nostra despesa en adquisicions.

REFERÈNCIA BIBLIOGRÀFICA EXHAURIT

PRÉSTEC

ACTUAL

PRÉSTEC

ANTERIOR US SALA

EXEMPLAR

UPC

EXEMPLAR

EUETIB TIPUS

Gettys, W. Edward; Keller, Frederick J ; Skove, Malcolm J. Física para ingenieria 
y ciencias. Vol. 1. 2ª ed.México, D.F: McGrawHill, 2005. ISBN 97-010-489-38. SI 2 0 4 9 2 C

NO 0 10 44 44 4 B
Tipler, Paul A.; Mosca, Gene. Física per a la ciència i la tecnologia. 6ª ed. 
Barcelona: Reverté, 2011. ISBN 9788429144321.

Sears, Francis Weston [et al]. Física universitària. Vol 1. 12ª ed. México: Pearson 
Educación, 2009. ISBM 978-60-7442-288-7.

Alcaraz i Sendra, Olga; Lopez López, José; López Solanas, Vicente. Física. 
Problemas y ejercicios resueltos. Madrid: Pearson Educación, 2006. ISBN 
84205444477.
Serway, Raymond A.; Jewett, Jhon W. Física. Vol.1. 3ªed. Madrid: International 
Thomson, 2003. ISBN 84-9732-168-5.

Alarcón Jordán, Marta; Alsina Butí, Joan. Física: problemes resolts. 2ª ed. 
Barcelona: Edicions UPC, 1995. ISBN 84-8301-219-7.

NO 62 64 430 30 21 B

NO 2 1 101 29 5 C

NO 4 1 38 37 7 C

SI 0 0 6 25 1 B
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Suport a la docència i la recerca en xarxa
 Oferim videotutorials en habilitats informacionals i d’altres recursos al nostre  
 canal YouTube.
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Suport a la producció cientí�ca digital
 Taller ICE: “La publicació i l'avaluació de la recerca.”

Impartim el taller adreçat al PDI, en col·laboració amb l’O�cina Tècnica de RDI, 
amb l’objectiu de donar a conèixer les diferents modalitats i els principals indicadors 
de qualitat de les publicacions cientí�ques.
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Suport a la producció cientí�ca digital
 ORCID.

Assessorem personalment al PDI en l’obtenció dels codis ORCID, Scopus Author ID i 
Researcher ID vinculant la producció cientí�ca de les bases de dades Scopus i Web 
of Science.
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Suport a la Biblioteca Digital

UNIVERITAT POLITÈCNICA
DE CATALUNTA
BARCELONATECH

Bibliotècnica. La biblioteca digital de la UPC

Coneix-nos Biblioteques Horaris Col·leccions Serveis Edicions Arxius

Biblioteca de l'Escola Universitària d'Enginyeria Tècnica Industrial

Ebrary/e-Libro
La plataforma de llibres
electrònics Ebrary/e-Libro ha 
estat millorada amb un nou 
aplicatiu... 

Benvinguts a la Biblioteca
Si us heu perdut les sessions 
d'acollida de l'Escola...

Si voleu estar informats sobre 
els nostres serveis, novetats, 
informacions d'interès, etc., s
eguiu-nos a les xarxes socials. 
Ens trobareu a...

Us proposem algunes opcions 
per omplir les vostres...

Bibliogra�a recomanadat
Podeu consultar la bibliogra�a
citada a la guia docent...

Com presentar un article
cientí�c
Al portal Publica! podeu 
consultar unes recomanacions
per a la presentació i 
elaboració d'articles basades 
en la norma UNE i les principals 
editorials cientí�ques...

de Barcelona

Segueix-nos a les xarxes socials!

La nostra agenda gastronòmica

 Al llarg del mes de juliol posem en funcionament la nova web de la biblioteca.

Les pàgines del recull de premsa del Campus Besòs i dels plans d’estudi d’anys 
anteriors les hem migrat al web de l’Escola.
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 S’ha accedit a la web a través d’aquests dispositius:

Suport a la Biblioteca Digital

(83’49%)

(3’59%)

(12’98%)
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Suport a la Biblioteca Digital
 Continuem promovent la publicació de continguts en accés obert a UPCommons.

Ha augmentat el nombre de documents 
dipositats a E-prints UPC:

Jornades de Recerca EUETIB,
dipositades a Revistes i congressos UPC.
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Suport a les xarxes socials
 Facilitem l’accés als llibres electrònics mitjançant caràtules amb codis QR  
 per escanejar amb el mòbil.
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Suport a les xarxes socials
 Facilitem la comunicació amb els usuaris.
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Suport a les xarxes socials
 Creem nous taulers a Pinterest fruït de les activitats realitzades.
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Suport a les xarxes socials
 Amb l’objectiu de potenciar l’ús de les xarxes socials, migrem l’agenda de  
 cuina catalana a Pinterest.

16



Suport a les instal·lacions
 Preparant el trasllat al Campus Diagonal-Besòs, esporguem part del fons, i  
 enviem documents de baixa consulta al magatzem cooperatiu GEPA.
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 Tauler col·laboratiu.

Durant l'obertura extraordinària fem el tauler participatiu “Per què has vingut avui a 
la biblioteca?”, per tal d’augmentar l'a�nitat entre la comunitat d’usuaris.

Suport a les instal·lacions
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Suport a les instal·lacions
 Horaris i espais.

Incrementem considerablement l’oferta horària en època d’exàmens, mantenint 
l’obertura habitual en dissabte i arribant a 16 hores de dilluns a divendres (DL-DV).

12h
(DL-DV)

12.30h
(DL-DV)+DS

16h
(DL-DV)+DS
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Suport als usuaris
 Taller d'iniciació a Prezi.

Formem al PDI i al PAS en la nova eina per a la presentació de resultats.
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 Busca un llibre i trobaràs una rosa.

Aconsenguim un major compromís entre la comunitat d’usuaris, fent una gimcana el 
dia de Sant Jordi #Busca1llibretroba1rosa.

Suport als usuaris
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 El pressupost d'aquest any ens ha permés adquirir 172 documents per valor  
 de 16.483 €.

Pressupost
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 Desglossem a continuació la despesa i el nombre de documents en els   
 estudis de grau i en els màsters de les bibliogra�es bàsiques i de les biblio- 
 gra�es complementàries.

  Màsters
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Agraïments

Roser Alonso
Carolina Ayala

Toni Béjar
Jordi Bertran

Marina Casadevall
Carme Molina
José Luís Vallès

Aina Borràs
Irene González
Joel Martínez 
Carla Ollé
Xavier Parera
Carlota Serrano

Eduard Barco
Daniel Boada
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