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Programa de la sessió:

Tipologia de serveis i productes.
La bibliometria com a indicador de la tasca d’investigació.
Exemples.



Tipologia de serveis i productes

Col·laboració en l’edició del material gràfic del congrés (FACTORIA).

Participació en els comitès científics i/o d’organització.

Elaboració de les instruccions per als autors.

Realització d’activitats del congrés a la biblioteca (visita guiada, taller 
pràctic, etc.).

Presentació de comunicacions relacionades amb les tasques de la 
biblioteca i el tema del congrés.

Elaboració d’estudis bibliomètrics.

Edició monogràfica del Tech.

Bases de dades monogràfiques (via RefWorks)



La bibliometria com a indicador de la tasca d’investigació

Actualment, en l’entorn universitari, l’anàlisi de la producció científica 
d’una institució ha esdevingut un element clau.

Les biblioteques de la UPC disposem de les eines necessàries per dur 
a terme aquests estudis (WoS, Scopus, Google Scholar, etc.).

És un producte “barat” de produir.

Ofereix informació estratègica a les escoles i facultats.

És un servei d’alt valor afegit.

És un producte altament estimat pel PDI.

Dóna peu als bibliotecaris a “viure” de prop la comunicació científica de 
la universitat i a donar-li suport.



8th International Workshop on Variable Structure systems 
(2004)

Bibliografia citada

https://sbdocs.upc.es/Arxius/3497_bibliografia_citada_8th_international_wor
kshop_on_variable_structure_systems.doc



MarTech 2005 (1er Workshop Internacional de Tecnologia 
Marina)

Monogràfic Tech sobre tecnologia marina

http://bibliotecnica.upc.es/bib340/arxius/tech_Martech05.pdf



MarTech 2005 (1er Workshop Internacional de Tecnologia 
Marina)

Recull de referències bibliogràfiques de les comunicacions
presentades
http://bibliotecnica.upc.es/bib340/arxius/bibliografia_Martech05.doc

FECHA PUBLICACIÓN DOCUMENTOS CITADOS

2006: 2 doc. 
(1%)

Anteriores a 
1990: 16 doc. 

(10%)
1994-1990: 15 

doc. 
(10%)

1999-1995: 26 
doc.

 (17%)

2000: 6 doc.
(4%)

2001: 8 doc. 
(5%)

2002: 22 doc. 
(14%)

2003: 15 doc.
(10%)

2004: 13 doc. 
(8%)

2005: 33 doc. 
21%



MarTech 2005 (1er Workshop Internacional de Tecnologia 
Marina)

Bibliographical approach to the scientific production on 
marine technology indexed in Web of Science database 
(1995-2005)

https://sbdocs.upc.es/Arxius/4873_comunicacio.rar



http://www.epsevg.upc.edu/jd/

I Jornades de docència universitària (2006)



La biblioteca de l’EPSEVG com a centre de 
recursos de suport a l’aprenentatge i la docència
https://sbdocs.upc.es/Arxius/6119_f%F2rumdoc%E8nciaepsevg.rar

I Jornades de docència universitària (2006)



I Jornades de docència universitària (2006)

Base de dades sobre bibliografia d’innovació
docent aplicat a l’enginyeria
http://www.refworks.com/refshare/?site=034961132732800000/RWWS4A1076125
/_66,105,98,108,105,111,103,114,97,102,105,97,32,115,111,98,114,101,32,105,1
10,110,111,118,97,99,105,195,179,32,100,111,99,101,110,116&enc=y
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