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A. La Biblioteca Digital i l’accés al 

coneixement UPC 
 

1. Tecnologia i equipament informàtic 
 

Xarxes Socials: Twitter 

Hem potenciat la difusió d’informacions adreçades als estudiants, professorat, als usuaris del territori i de la 
comunitat UPC a través d’aquest canal i això ha augmentat el nombre de seguidors, a finals de l’any 2013 
teníem 228 seguidors i a finals del 2014 hem aconseguit 395 seguidors. Això suposa un increment del 86% , 
respecte al 2013. 
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Cal destacar que tenim alguns usuaris seguidors que els fidelitzat durant l’any 2014. Un dels usuaris que ens ha 
retuitejat més missatges és @megustaleer i qui ens ha mencionat mes vegades ha sigut l’usuari @EETAC_UPC 

Tot seguit es mostra una gràfica que mostra l’increment de tuïts enviats respecte als anys 2012 i 2013: 
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Xarxes Socials: Google + 

El Google+ de la BCBL es va crear a finals del 2013.  

Durant el 2014 hem aconseguit una bona base de consultes al Google+ de la BCBL, però el número de 
seguidors  ha augmentat tímidament en comparació amb el número de consultes de la pàgina. 

Al finals del 2014 hi havia 45 seguidors i 21.000 visites  a la pàgina. 

 

La influencia social de la BCBL 

La Influència social de la BCBL també s’ha anat incrementat durant l’any. Segons  Klout,  la BCBL va tenir una 
influencia  de 44 (sobre 100) durant el 2014. Hem augmentat 2 punts respecte l’any 2013. 

 

Butlletins de la BCBL 

El març del 2014 vam publicar un nou butlletí mensual de novetats amb pla plataforma Mailchimp. 

 Millores 
- Es pot compartir mitjançant Twitter, Google+ o Facebook. 
- La pestanya “translate”, tradueix el butlletí a diversos idiomes, inclús a xinès. 
- Disseny més actual i navegació més intuïtiva. 

 
 Notícies de la BCBL que vàrem publicar als butlletins de notícies del 2014: 

 
- “Nou programari als ordinadors de la biblioteca: SolidWorks i AutoCad 2014” (Abril 2014). 
- “Prepara’t per a un Sant Jordi diferent....” (abril 2014). 
- “Bea Benítez: Mendeley Advisor “(abril 2014) i “Bea Benítez: Mendeley Advisor de juny”  (juny 2014). 
- “Pizza, drinks and Mendeley: vine a les sessions formatives i et convidem a pizza i beguda” (abril 2014). 
- “Vídeo: ORCID vist per 4 investigadors del Campus del Baix Llobregat” (maig 2014): 

http://upcommons.upc.edu/handle/2099.2/3696 
- “Gran assistència a les sessions Mendeley organitzades per la BCBL” (maig 2014): hi van assistir més 

d’un centenar d’estudiants. 
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- “Taller ICE: "Publicació, avaluació i impacte de la recerca" (maig 2014): El 4/7/14 es va impartir aquest 
taller a la BCBL i es va tractar la  figura ORCID. http://gcice.upc.edu/fitxa_cursos.asp?id=53349 

- “Nou carrusel de portades al catàleg: portades de revistes d'Aeronàutica i Agricultura, feta per la 
biblioteca” (juny 2014). 

- “Llibre del Centenari de l'ESAB, al nou dipòsit de LLibres UPC” (juny 2014): 
http://upcommons.upc.edu/handle/2099.3/36462 

- “Infografies sobre l'Accés Obert i ORCID elaborades per la BCBL (setembre 2014)”: 
http://upcommons.upc.edu/handle/2117/24418 i http://upcommons.upc.edu/handle/2117/24419 
 

- “7 vídeo tutorials nous fets a la BCBL que t’ajudaran en la cerca d’informació” (setembre 2014): 
http://bit.ly/1DLlrX8 

- “Canvi d'adreça web i plataforma del  Fons Antic d'Agricultura: estarà allotjat a la web de l’ESAB” 
(octubre 2014): https://www.esab.upc.edu/ca/escola/historia/fons-bibliografic 

- “Préstec de portàtils amb nova imatge: comencem els curs amb 19 portàtils amb una nova imatge que 
funciona amb Windows 7” (setembre 2014). 

- "New look" de la planta 2 de la Biblioteca: des del setembre,  la majoria de zones de la planta són de 
silenci. També s'ha canviat la ubicació del mostrador d'informació” (setembre 2014): 
https://plus.google.com/102705742492144950284/posts/YBjTb1NQFLm 

-  “Vols l’Open Access Button?” (setembre 2014). 
- “Nou programari als 20 ordinadors de l’aula d’informàtica i als 8 ordinadors de la planta 2” (novembre 

2014). 
- “T’has quedat sense portàtil? Si vols saber quan retornaran el primer, consulta Bibliotècnica mòbil” 

(novembre 2014). http://m.bibliotecnica.upc.edu/equipos/index.php 
- “Estudis bibliomètrics de les escoles EETAC i ESAB del 2014” (desembre 2014): 

http://upcommons.upc.edu/handle/2117/26268 
- “Fons Miquel Pujol: disponible a la web” (desembre 2014): 

http://www.esab.upc.edu/ca/escola/historia/fons-bibliografic/fons-miquel-pujol 
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El parc informàtic de la biblioteca 

L’envelliment del parc informàtic de la biblioteca continua essent un problema.  Però a finals del 2014 es va 
proveir a la BCBL amb 11 nous ordinadors de gestió. És per aquest motiu que les incidències a ATIC han baixat 
considerablement durant el 2014.  

Els altres ordinadors i portàtils d’ús públic segueixen estan fora de garantia i per tant quan han tingut algun 
tipus d’avaria no hem pogut incidència a ATIC perquè estan fora de manteniment. Per tant la baixada 
d’incidències tècniques és deguda a aquestes dues premisses. 

 

 

 

 

 

0

20

40

60

80

100

2011 2012 2013 2014

26 

52 

98 

24 

Incidències informàtiques a ATIC generades 
des de la BCBL: 2014 

0

5

10

15

20

25

30

2011 2012 2013 2014

30 

2 

19 

7 

Incidències informàtiques als tècnics del CBL: 
2014 

8 
 



 

 

 

Auto enregistrament de vídeos docents 

El suport a l’enregistrament de vídeos docents és un servei que ha assumit el personal de la biblioteca i que 
antigament el donaven  els becaris de la factoria. 

La biblioteca ha continuat donant suport a l’auto enregistrament de vídeos docents a les assignatures de  
l’EETAC:  Arquitectura per la Protecció de Continguts (APC), Xarxes i Serveis en Smart Cities II. En total s’han 
enregistrat 40 vídeos docents. L’any 2013 es van enregistrar 42 vídeos. 

 

 

2. Bibliotècnica  

La web de la BCBL ha tingut  32410 accessos (l’any 2013 vàrem tenir 45785 accessos) la disminució dels 
accessos a la web es podria atribuir a que  els usuaris només consulten la web en èpoques puntuals (època 
d’exàmens, activitats puntuals com Sant Jordi...) i quan entren a la web ho fan per fer la reserva de sales de 
treball en grup.  La disminució dels accessos és progressiva des de l’any 2012. 

 
El fet de navegar en dispositius mòbils (smartphones, tablets...) també fa que baixin els accessos de la web 
clàssica (format escriptori). 
Un altre factor que ha fet baixar les visites a la web, són les xarxes socials i el canvi de web Bibliotècnica. 

Al Juliol 2014 es va llançar la nova Bibliotècnica, amb un disseny més modern i una navegació diferent. Però 
conservant la línia de contingut de l’anterior web: 
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B. Col·leccions bibliogràfiques, serveis 

bibliotecaris i instal·lacions 

1. Instal·lacions  i equipaments 

Nova redistribució de la planta 2 

S’ha guanyat amb la insonorització de la planta 2.  Es van posar separadors de fusta a  5  taules, per a 
convertir-les en espais individuals de treball en silenci. Hem guanyat amb 24 llocs de treball individual extres. 
Àlbum de fotografies de la nova redistribució de la planta 2 [+]. 

 

També vàrem moure les prestatgeries de revistes per reorganitzar la zona de taules de treball individual.  

Un altre canvi va ser transformar dels bucs de treball en parella, que hi ha la zona central de biblioteca, per 
bucs individuals. Es van treure les cadires sobrants i es van reubicar a altres zones de la biblioteca. 
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Un altre canvi de redistribució de la planta 2 va ser canvi d’orientació dels dos mostradors d’informació, ara 
estan orientats al mar i a muntanya, i tenen més bona il·luminació natural.  També vàrem aprofitar per posar 
un altre PC al mostrador orientat a muntanya, ja que no hi havia ordinador.  

 

Visitants i ocupació 

El nombre total de visitants del 2014 (138696 visitants) és una mica inferior que els  anys 2012 i 2013. Però els 
mesos de febrer, març i juliol i hi ha un lleuger augment respecte l’any 2013. A la següent gràfica és mostra les 
ocupacions que es comenten. 
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2. Serveis 

Servei de préstec 

El préstec de llibres continua disminuint tot i que és una tendència comuna a totes les biblioteques. Una de les 
causes és la immediatesa i l ’increment de la informació gratuïta i de pagament disponible a les xarxes.   

Un altre factor seria el fet que des de fa uns anys les retallades pressupostàries impedeixen que les 
biblioteques puguem actualitzar el fons i adquirir nous materials d’interès pels usuaris.  

A mitjans del 2014 vàrem decidir no utilitzar la màquina d’auto préstec degut a la baixa utilització de la 
mateixa. Es va demanar a serveis generals si alguna altra biblioteca estaria interessada en tenir-la. A l’espai on 
hi havia la màquina, es va posar un ordinador per a fer les auto reserves dels portàtils. 

Tot seguit es mostren les dades de la BCBL d’evolució del préstec dels anys 2012-2014: 
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Préstec de les sales de treball en grup 

L’any 2014 hi ha hagut en total 2925 préstecs de les 9 sales de treball en grup (planta 2). Aquest servei es 
continua posicionant com un dels serveis més ben valorats  i utilitzats. Al 2104 no s’ha incrementat  tant el 
número de préstecs de sales de treball , respecte al 2012-2013 degut a la posada en marxa a finals del 2013, 
de dues sales grans de treball en grup (planta 1) que funcionen sense reserva.  
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Préstec d’ordinadors portàtils 

L’any 2014 ha disminuït el nombre de préstecs dels 19 portàtils operatius. Els portàtils són molt vells, dels 19 
portàtils operatius l’any 2014, només 3 estaven en garantia.  Cal dir que arrossegaven una imatge molt antiga i 
donava molts errors de funcionament, fins al juliol del 2014 no es va aconseguir una imatge actualitzada i 
adaptada als 2 models de portàtils de la biblioteca. 
El hardware dels equips també dóna molts problemes, i al no estar en garantia no es podia reparar. 

També hem tingut queixes d’usuaris del poc número de portàtils en préstec que hi ha al campus. La BCBL és 
l’únic lloc on poden obtenir un portàtil en préstec dins del campus. Les sales informàtiques de les escoles 
també tenen problemes per oferir uns equips en qualitat a causa de l’obsolescència del parc informàtic. 

Arran d’aquest tema s’han començat converses amb les escoles del CBL, i l’EETAC participarà en el projecte de 
10 escriptoris virtuals al programari de l’EETAC des dels portàtils de la BCBL. La idea és utilitzar 10 portàtils de 
la biblioteca per a que facin d’escriptori virtual de programari tècnic de l’EETAC. Aquest tema es posa en marxa 
al 2015. 

Tot seguit es mostra la gràfica del préstec de portàtils per mesos. En total el 2014 s’han fet 6983 préstecs de 
portàtils: 
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Préstec d’equipaments 

Hi ha hagut 1077 préstecs d’equipaments durant el  2014. S’ha incrementat el nombre de préstecs respecte al 
2013. Els equipaments contemplen: préstec d’auriculars, USB, càmera de vídeo, trípode, allargadors de 
corrent, cadenats,  guixetes, e-reader, targes ascensor, tarja micro SD. 
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Servei d’Obtenció de documents 

L’any 2014 s’han servit 23 documents i s’han demanat i tramès 30 peticions a d’altres centres  per a usuaris de 
la BCBL. 

 

 

Tipologia dels 23 documents servits: 
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Mitjà d’enviament dels 23 documents servits: 

 

Tipologia dels 30 documents demanats: 
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Mitjà d’enviament dels 30 documents demanats: 

 

 

Servei de certificat digital 

Durant l’any 2014 s’han fet 46 certificats digitals. Un 44% menys que al 2013. L’horari del servei ha estat de 
14:00 h a 18:00 h.  

A principis del 2014 s’ha passat a oferir el servei amb cita prèvia per evitar que els usuaris s’hagin d’esperar i 
poder organitzar el servei d’una manera millor. 

 

 

3. Habilitats informacionals 

Sessions d’acollida als Graus de l’ESAB i EETAC 

1er curs 

A finals de setembre i principis del mes d’octubre s’han realitzat les sessions d’acollida del campus dintre de 
les assignatures: Biologia (Grau en enginyeria agrícola, enginyeria ambiental, enginyeria alimentària i 
enginyeria en sistemes biològics), Empresa (Grau en enginyeria d’aeronavegació i enginyeria d’aeroports) i 
Economia, Empresa i Sostenibilitat (Grau en enginyeria de sistemes de telecomunicació i enginyeria 
telemàtica). 

Aquest  inici del curs 2014-2015 s’han fet  15 sessions d’una hora i mitja cadascuna (les de l’ESAB) i de dues 
hores (les de l’EETAC) i hi han  assistit un total de 331 alumnes (198 ESAB i 133 EETAC). 
 
Tot el personal de la biblioteca està involucrat en les sessions d’acollida d’una manera o una altra. Aquest curs 
2014-2015  hi han participat 9  persones. 
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• Organització de les sessions : cap de la biblioteca. 
• Impartició de les sessions : 4 bibliotecaris, 2 responsable de servei, cap de la 
• Biblioteca,  suport i condicionament dels espais, fotocòpies, etc.: 2 tècnics de suport. 

 
Altres sessions de formació a l’EETAC i ESAB 
 

 
 

4. Col·leccions 

Pressupost 

Durant l’any 2014 el pressupost per la compra de llibres va ser de 10.067 euros, el que representa un petit 
increment respecte l’any anterior.  

Aquests 10.067 euros són la suma dels 7380 euros (pressupost inicial 2014) més els 2.524 euros (despesa 
extraordinària que ens va assignar el SBPA per poder comprar bibliografia docent bàsica) i finalment els 162 
euros (de la compra coparticipativa de llibres electrònics de SBPA). 
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Amb el pressupost inicial era insuficient per a poder adquirir tota la bibliografia docent necessària per això a 
mitjans dels 2014 ens van assignar 2.524 euros extres. 

També cal comentar que la majoria de bibliografia docent que es va adquirir durant el 2014 va ser per els 
estudis de Grau de les 2 escoles del campus. 

 

Subscripcions cancel·lades 

Les retallades pressupostàries  han continuat reduint el nombre de títols de revista que rebíem. El 2014 es van 
donar de baixa els següents títols: 

• Bulletin of the IDF 
• Compost science & utilization 
• Ecological Applications 
• Hortscience. 
• Plasticulture. 
• Progrés agricole et viticole  
• Soil science: no hi ha accés des del catàleg 

 

Incorporació de nous títols 

Durant l’any s’han catalogat 795 exemplars un 60% superior respecte al 2013.  
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Cal comentar que també es van catalogar alguns exemplars extres del Fons Miquel Pujol (Fons Antic). 

 

Reducció del nombre de llibres perduts 

Ja fa diversos anys que un dels objectius de la biblioteca és reduir el nombre de llibres que no es localitzen 
“perduts”.  És un objectiu “vital” ja que la falta de pressupost impedeix que es puguin adquirir de nou títols 
que es perden. A través de les ordenacions diàries i setmanals del becari i de la resta de personal de la 
biblioteca aquest objectiu es va assolint.  

Com a temes a destacar cal dir que  La majoria dels documents que es detecten com a possibles perduts 
finalment es troben. 

Durant el 2014 la majoria (86.4%) dels documents que es detecten com a possibles perduts finalment es 
troben. Si comparem les dades amb els dos anys anteriors es detecta un descens en el nombre de documents 
perduts. Tal i com passava l’any 2013 encara es detecten incidències amb els documents demanats via PUC, 
tot i que en menys nombre. 

No hi ha dades completes en tots els casos, però els que tenen dades evidencien un lapse de temps de 6-7 dies 
des de que es detecta un possible perdut fins que s’executa alguna acció tant si es troba com si no. 

 

 Detectats Perduts Trobats % perdut 
sobre els que 
es detecten 

% trobat sobre els 
que es detecten 

Total 2014 22 3 19 13.6 % 86.4 % 
Total 2013 54 10 44 19% 81% 
Total 2012 79 17 62 22% 78% 
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Inventari 

Relacionat amb el tema d’ordenació de la sala i reducció dels perduts cada any a l’estiu es realitza un inventari 
exhaustiu de tot el fons de llibres que hi ha a la sala.  

El 2014 es va realitzar l’inventari durant les tres primeres setmanes de juliol i hi van participar 3 bibliotecaris  i 
2 tècnics de suport. En total es van inventariar 17.231 documents  i  36 documents es van detectar com a 
llibres perduts.  En l’inventari del 2013 es van comptabilitzar 54 documents com a perduts. 

 

Difusió i promoció dels llibres de la Bibliografia  Docent en suport electrònic a través dels Codis QR  

Els llibres electrònics estan poc utilitzats, de vegades per la seva  desconeixença,  i per altra banda les 
retallades  cada vegada fan que es puguin comprar menys còpies de la bibliografia docent  en suport paper.  

Aquestes són les actuacions fetes durant el 2014 per potenciar l’ús dels títols electrònics: 

 Es van actualitzar els QR de la sala (planta 1). 
 Es van fer plafons amb els noms de les assignatures i la seva relació amb quins llibres electrònics 

corresponen a cada una d’elles. 
 Activitat de Sant Jordi 2014 relacionada amb els codis QR de la BCBL. 
 Hi ha hagut 357 accessos durant el 2014, a través dels  QR dels prestatges. 

 

Revisió de la bibliografia docent  

Durant l’any 2014 s’ha continuat marcant la Bibliografia docent i complementaria actual al catàleg amb 
l’objectiu que  la bibliografia que ja no formava part d’aquesta casuística es pogués prestar com a títols 
“normals”. 

La bibliografia bàsica  té unes condicions de préstec més restrictives per permetre  una major rotació entre els 
alumnes. 

Durant l’any 2014 també es va fer el canvi d’etiquetes de llibres de cap de setmana que ja no són bibliografia 
docent. S’han canviat unes 320 etiquetes. 

També es va comunicar al PDI del campus la detecció d’exemplars exhaurits  (títol canviat  o s’han eliminat de 
la guia docent). 

 

 

 

 
24 

 



 

 

Dipòsit d’exàmens 

Al Campus del Baix Llobregat només l’ESAB incorpora exàmens al dipòsit d’exàmens del Servei de Biblioteques, 
el nombre d’exàmens va augmentat però d’una manera molt discreta. Durant el 2014 s’han entrat 41 

exàmens. 

 

 

Bibliografia docent a PRISMA 

La Biblioteca ha continuat introduint a Prisma, la bibliografia docent que li arriba de les escoles i ha anat fent 
les modificacions que ens han comunicat. 

Es van canviar els enllaços dels llibres electrònics dins de Prisma com a conseqüència del llançament de la nova 
web de Bibliotècnica. 

 

Altres temes 

S’ha millorat l’autonomia de l’usuari amb l’elaboració d’un nou mapa temàtic de zones de la planta 1. 

 

5. Coneixement  UPC   

E-prints (Revisions DRAC) 

Durant l’any 2014 s’han revisat 687 activitats. L’any 2013 es van revisar unes  613 activitats.  
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TFG i TFM 

Durant el 2014 s’han dipositat a UPCommons, 177 Treballs Finals de Carrera/Grau i Treballs Final de Màster del 
Campus del Baix Llobregat. 

Cal destacar que el número de TFG de l’ESAB quasi s’han triplicat (l’any 2013 es van dipositar  28 TFCS de 
l’ESAB) degut al nou sistema d’entrega i gestió de tramesa de TFG automàtic. Fins el 2013 només l’utilitzava 
l’EETAC però durant el 2014 es posar en marxa el sistema també per l’ESAB.  

 

Treballs Fi de Carrera/Grau Treballs Final de Màster 
ESAB: 80 ESAB: 3 

EETAC: 60 EETAC: 34 
 

Comentar que també s’ha fet un procediment intern del nou circuit automatitzat de TFG de l’ESAB. 

 

Altres temes 

 S’ha difós el portal FUTUR a les escoles dels Campus i al DEAB. S’ha inclòs l’enllaç de FUTUR a les webs 
de les escoles. 

 Es va participar en l’Open Access Week (octubre 2014). 
 Es va crear i difondre un vídeo sobre ORCID (més informació a la pàgina 5, dins de l’apartat Butlletins). 
 Pizzas, drink and Mendeley (més informació a la pàgina 5, dins de l’apartat Butlletins). 

 

 

21% 

37% 

42% 

BCBL: Activitats de DRAC revisades 2014 

e-prints OA e-prints sense OA No publicat a e-prints
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C. Organització I Gestió 

1. Accés a la cultura 

 
Fons Miquel Pujol 

Durant l’any 2014 la Biblioteca ha treballat  en la integració del fons que el professor Miquel Pujol va donar a la 
Biblioteca. Aquest fons està format per una col·lecció de llibres i de diapositives escanejades bàsicament sobre 
els cultius extensius de cereals. 

Des de la Biblioteca s’ha catalogat el fons i s’ha fet una pàgina web que està dins del portal del Fons Antic de 
l’ESAB que està hostatjat dins  la web de l’ESAB: 
https://www.esab.upc.edu/ca/escola/historia/fons-bibliografic/fons-miquel-pujol 

 

La visualització de la pàgina del Fons Miquel Pujol s’adapta a qualsevol dispositiu mòbil: 
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Activitat per Sant Jordi 

Com venim realitzant des de fa uns anys la Biblioteca va organitzar un petit concurs el dia de Sant Jordi adreçat 
als estudiants. Consistia en una activitat per difondre l’ús i el coneixements dels títols electrònics. 

Els estudiants havien de capturar codis QR per descobrir quins eren els llibres electrònics que es demanaven a 
l’activitat. Tots els  codis QR van ser introduïts al Google Shortener i així vam poder monitoritzar les 
estadístiques d’accés als codis. 

 

Pel que fa als premis es va contactar amb diverses editorials que ens van obsequiar amb diversos llibres . 
També vàrem contactar amb una empresa de Jocs online que es va donar 3 pendrive (de 4GB)per a obsequiar 
als guanyadors. 

 
Exposició Pius Font i Quer 
Es va col·laborar amb l’ESAB en l’exposició. La BCBL va cercar diversos documents del Fons Antic d’agricultura 
per nodrir l’exposició. 
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2. Cooperació  amb l’entorn 

Visites  de difusió i promoció  del campus 

La Biblioteca col·labora en totes les activitats de difusió del campus que es realitzen realitzant visites als 
estudiants que assisteixen a les diferents activitats: Jornades de Portes Obertes, ERASMUS,  Campus d’estiu 
CasteTECHdefels, etc.  

Durant tot el 2014 s’han fet 28 visites a la biblioteca en les que han assistit 622 persones. L’any 2013 es van fer 
25  visites. 

 

3. Professionals 
 

Assistència a cursos de formació 

 L'art de formular preguntes efectives i positives (dates: 25, 27 de març i 1 d'abril de 2014). Presencial. 
12 hores. 

 Anàlisi i interpretació d'estudis estadístics i d'indicadors (dates: 5, 12 i 19 de maig de 2014). 
Presencial. 12 hores.  

 Beyond data management plans, creative data services in libraries (dates: 13/11/2014).  Online. 1 
hora.  

 Scopus Avanzado (dates: 15/12/2014) . Online. 1 hora.  
 Curs ICE: Eines de presentació: Prezi i Mindomo (dates: 01/07/2014).  Presencial. 4 hores.  
 Curs ICE: Qüestionaris ATENEA, més que simples qüestions, tota una eina de correcció automàtica de 

problemes al teu servei (dates: 09/04/2014). Presencial . 4 hores.  
 Formación avanzada Scopus (dates: 28/2/14) Online. 1 hora.  
 Curso Nivel Avanzado (1): Una búsqueda por autor en la Web of Science y análisis de las 

publicacions. Online. 1 hora.  

 Atenció a l’usuari nivell inicial (II): Formació bàsica en anglès 2014 (Dates: 22/04/2014-10/06/2014). 

Presencial. 20 hores. 

 Ús segur d’internet: mesures de seguretat, perills potencials i el seu impacte en  l’organització  

(dates: 04/06/2014 - 06/06/2014). Presencial.  6 hores.  

 Com crear documents electrònics accessibles per a tothom (dates: 10/06/2014 al 17/06/2014). 

Presencial . 13.50 hores.  

 Gestió de revistes amb OJS (data: 16/10/2014). Presencial.  5 hores. 

 Cooperació al desenvolupament humà (data: 8/10/2014). Presencial. 4 hores. 
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http://gcice.upc.edu/fitxa_cursos.asp?id=53302


 

 Habilitats comunicatives per a presentacions en petites reunions (curs SDP). (dates: 14,28,30  d’abril  i 

5 de maig del 2014). Presencial. 20 hores. 

 Com millorar el posicionament de la UPC als rànquings web (Curs SDP). (dates: 2/6/2014). Presencial. 

4 hores. 

 Vídeo digital: conceptes, adquisició, producció i distribució (Curs SDP). (Dates: 12,13 i 19 de maig de 

2014). Presencial. 12 hores. 

 Taller de millora de processos: millora o actualitza aquells en els que participes - Ed.2 (Curs  SDP). 

(Dates: 13 d’octubre i 20 novembre de 2014). Presencial. 8 hores. 

 

 

4. Organització interna  

Durant l’any 2014 han treballat a la biblioteca 7 bibliotecaris,  2 tècnics de suport i un becari de 15 
hores/setmana (torn de tarda).  

Cal destacar que 5 de les 9 persones que treballen a la biblioteca ho fan amb reduccions de jornada, fet que 
dificulta en certs moments oferir un servei adequat ja que no es poden cobrir els 3 mostradors de la biblioteca 
i fins i tot en dificulta l’obertura o el tancament.  

Durant els mesos de novembre i desembre de 2014 ens hem hagut de reorganitzar internament degut a la 
baixa maternal de la cap de la biblioteca (que portava la direcció i les tasques organitzatives de la unitat 
d’aprenentatge). Per tant els últims mesos de l’any hi va haver una persona menys a l’equip de la biblioteca. 
Les tasques de direcció i organització de la BCBL van passar a ser assumides per la responsable de la unitat de 
recerca i per la responsable de la unitat de digitals de la biblioteca. 

 

Castelldefels, 29 juliol de 2015. 

. 
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A. La Biblioteca Digital i l’accés al coneixement UPC



1. Tecnologia i equipament informàtic



Xarxes Socials: Twitter

Hem potenciat la difusió d’informacions adreçades als estudiants, professorat, als usuaris del territori i de la comunitat UPC a través d’aquest canal i això ha augmentat el nombre de seguidors, a finals de l’any 2013 teníem 228 seguidors i a finals del 2014 hem aconseguit 395 seguidors. Això suposa un increment del 86% , respecte al 2013.















Cal destacar que tenim alguns usuaris seguidors que els fidelitzat durant l’any 2014. Un dels usuaris que ens ha retuitejat més missatges és @megustaleer i qui ens ha mencionat mes vegades ha sigut l’usuari @EETAC_UPC

Tot seguit es mostra una gràfica que mostra l’increment de tuïts enviats respecte als anys 2012 i 2013:















Xarxes Socials: Google +

El Google+ de la BCBL es va crear a finals del 2013. 

Durant el 2014 hem aconseguit una bona base de consultes al Google+ de la BCBL, però el número de seguidors  ha augmentat tímidament en comparació amb el número de consultes de la pàgina.

Al finals del 2014 hi havia 45 seguidors i 21.000 visites  a la pàgina.



La influencia social de la BCBL

La Influència social de la BCBL també s’ha anat incrementat durant l’any. Segons  Klout,  la BCBL va tenir una influencia  de 44 (sobre 100) durant el 2014. Hem augmentat 2 punts respecte l’any 2013.



Butlletins de la BCBL

El març del 2014 vam publicar un nou butlletí mensual de novetats amb pla plataforma Mailchimp.

· Millores

· Es pot compartir mitjançant Twitter, Google+ o Facebook.

· La pestanya “translate”, tradueix el butlletí a diversos idiomes, inclús a xinès.

· Disseny més actual i navegació més intuïtiva.



· Notícies de la BCBL que vàrem publicar als butlletins de notícies del 2014:



· “Nou programari als ordinadors de la biblioteca: SolidWorks i AutoCad 2014” (Abril 2014).

· “Prepara’t per a un Sant Jordi diferent....” (abril 2014).

· “Bea Benítez: Mendeley Advisor “(abril 2014) i “Bea Benítez: Mendeley Advisor de juny”  (juny 2014).

· “Pizza, drinks and Mendeley: vine a les sessions formatives i et convidem a pizza i beguda” (abril 2014).

· “Vídeo: ORCID vist per 4 investigadors del Campus del Baix Llobregat” (maig 2014): http://upcommons.upc.edu/handle/2099.2/3696

· “Gran assistència a les sessions Mendeley organitzades per la BCBL” (maig 2014): hi van assistir més d’un centenar d’estudiants.



· “Taller ICE: "Publicació, avaluació i impacte de la recerca" (maig 2014): El 4/7/14 es va impartir aquest taller a la BCBL i es va tractar la  figura ORCID. http://gcice.upc.edu/fitxa_cursos.asp?id=53349

· “Nou carrusel de portades al catàleg: portades de revistes d'Aeronàutica i Agricultura, feta per la biblioteca” (juny 2014).

· “Llibre del Centenari de l'ESAB, al nou dipòsit de LLibres UPC” (juny 2014): http://upcommons.upc.edu/handle/2099.3/36462

· “Infografies sobre l'Accés Obert i ORCID elaborades per la BCBL (setembre 2014)”: http://upcommons.upc.edu/handle/2117/24418 i http://upcommons.upc.edu/handle/2117/24419



· “7 vídeo tutorials nous fets a la BCBL que t’ajudaran en la cerca d’informació” (setembre 2014): http://bit.ly/1DLlrX8

· “Canvi d'adreça web i plataforma del  Fons Antic d'Agricultura: estarà allotjat a la web de l’ESAB” (octubre 2014): https://www.esab.upc.edu/ca/escola/historia/fons-bibliografic

· “Préstec de portàtils amb nova imatge: comencem els curs amb 19 portàtils amb una nova imatge que funciona amb Windows 7” (setembre 2014).

· "New look" de la planta 2 de la Biblioteca: des del setembre,  la majoria de zones de la planta són de silenci. També s'ha canviat la ubicació del mostrador d'informació” (setembre 2014): https://plus.google.com/102705742492144950284/posts/YBjTb1NQFLm

·  “Vols l’Open Access Button?” (setembre 2014).

· “Nou programari als 20 ordinadors de l’aula d’informàtica i als 8 ordinadors de la planta 2” (novembre 2014).

· “T’has quedat sense portàtil? Si vols saber quan retornaran el primer, consulta Bibliotècnica mòbil” (novembre 2014). http://m.bibliotecnica.upc.edu/equipos/index.php

· “Estudis bibliomètrics de les escoles EETAC i ESAB del 2014” (desembre 2014): http://upcommons.upc.edu/handle/2117/26268

· “Fons Miquel Pujol: disponible a la web” (desembre 2014): http://www.esab.upc.edu/ca/escola/historia/fons-bibliografic/fons-miquel-pujol





















El parc informàtic de la biblioteca

L’envelliment del parc informàtic de la biblioteca continua essent un problema.  Però a finals del 2014 es va proveir a la BCBL amb 11 nous ordinadors de gestió. És per aquest motiu que les incidències a ATIC han baixat considerablement durant el 2014. 

Els altres ordinadors i portàtils d’ús públic segueixen estan fora de garantia i per tant quan han tingut algun tipus d’avaria no hem pogut incidència a ATIC perquè estan fora de manteniment. Per tant la baixada d’incidències tècniques és deguda a aquestes dues premisses.















Auto enregistrament de vídeos docents

El suport a l’enregistrament de vídeos docents és un servei que ha assumit el personal de la biblioteca i que antigament el donaven  els becaris de la factoria.

La biblioteca ha continuat donant suport a l’auto enregistrament de vídeos docents a les assignatures de  l’EETAC:  Arquitectura per la Protecció de Continguts (APC), Xarxes i Serveis en Smart Cities II. En total s’han enregistrat 40 vídeos docents. L’any 2013 es van enregistrar 42 vídeos.





2. Bibliotècnica 

La web de la BCBL ha tingut  32410 accessos (l’any 2013 vàrem tenir 45785 accessos) la disminució dels accessos a la web es podria atribuir a que  els usuaris només consulten la web en èpoques puntuals (època d’exàmens, activitats puntuals com Sant Jordi...) i quan entren a la web ho fan per fer la reserva de sales de treball en grup.  La disminució dels accessos és progressiva des de l’any 2012.


El fet de navegar en dispositius mòbils (smartphones, tablets...) també fa que baixin els accessos de la web clàssica (format escriptori).
Un altre factor que ha fet baixar les visites a la web, són les xarxes socials i el canvi de web Bibliotècnica.

Al Juliol 2014 es va llançar la nova Bibliotècnica, amb un disseny més modern i una navegació diferent. Però conservant la línia de contingut de l’anterior web:







B. Col·leccions bibliogràfiques, serveis bibliotecaris i instal·lacions

1. Instal·lacions  i equipaments

Nova redistribució de la planta 2

S’ha guanyat amb la insonorització de la planta 2.  Es van posar separadors de fusta a  5  taules, per a convertir-les en espais individuals de treball en silenci. Hem guanyat amb 24 llocs de treball individual extres. Àlbum de fotografies de la nova redistribució de la planta 2 [+].



També vàrem moure les prestatgeries de revistes per reorganitzar la zona de taules de treball individual. 

Un altre canvi va ser transformar dels bucs de treball en parella, que hi ha la zona central de biblioteca, per bucs individuals. Es van treure les cadires sobrants i es van reubicar a altres zones de la biblioteca.

 



Un altre canvi de redistribució de la planta 2 va ser canvi d’orientació dels dos mostradors d’informació, ara estan orientats al mar i a muntanya, i tenen més bona il·luminació natural.  També vàrem aprofitar per posar un altre PC al mostrador orientat a muntanya, ja que no hi havia ordinador. 



Visitants i ocupació

El nombre total de visitants del 2014 (138696 visitants) és una mica inferior que els  anys 2012 i 2013. Però els mesos de febrer, març i juliol i hi ha un lleuger augment respecte l’any 2013. A la següent gràfica és mostra les ocupacions que es comenten.







2. Serveis

Servei de préstec

El préstec de llibres continua disminuint tot i que és una tendència comuna a totes les biblioteques. Una de les causes és la immediatesa i l ’increment de la informació gratuïta i de pagament disponible a les xarxes.  

Un altre factor seria el fet que des de fa uns anys les retallades pressupostàries impedeixen que les biblioteques puguem actualitzar el fons i adquirir nous materials d’interès pels usuaris. 

A mitjans del 2014 vàrem decidir no utilitzar la màquina d’auto préstec degut a la baixa utilització de la mateixa. Es va demanar a serveis generals si alguna altra biblioteca estaria interessada en tenir-la. A l’espai on hi havia la màquina, es va posar un ordinador per a fer les auto reserves dels portàtils.

Tot seguit es mostren les dades de la BCBL d’evolució del préstec dels anys 2012-2014:







Préstec de les sales de treball en grup

L’any 2014 hi ha hagut en total 2925 préstecs de les 9 sales de treball en grup (planta 2). Aquest servei es continua posicionant com un dels serveis més ben valorats  i utilitzats. Al 2104 no s’ha incrementat  tant el número de préstecs de sales de treball , respecte al 2012-2013 degut a la posada en marxa a finals del 2013, de dues sales grans de treball en grup (planta 1) que funcionen sense reserva. 















Préstec d’ordinadors portàtils

L’any 2014 ha disminuït el nombre de préstecs dels 19 portàtils operatius. Els portàtils són molt vells, dels 19 portàtils operatius l’any 2014, només 3 estaven en garantia.  Cal dir que arrossegaven una imatge molt antiga i donava molts errors de funcionament, fins al juliol del 2014 no es va aconseguir una imatge actualitzada i adaptada als 2 models de portàtils de la biblioteca.
El hardware dels equips també dóna molts problemes, i al no estar en garantia no es podia reparar.

També hem tingut queixes d’usuaris del poc número de portàtils en préstec que hi ha al campus. La BCBL és l’únic lloc on poden obtenir un portàtil en préstec dins del campus. Les sales informàtiques de les escoles també tenen problemes per oferir uns equips en qualitat a causa de l’obsolescència del parc informàtic.

Arran d’aquest tema s’han començat converses amb les escoles del CBL, i l’EETAC participarà en el projecte de 10 escriptoris virtuals al programari de l’EETAC des dels portàtils de la BCBL. La idea és utilitzar 10 portàtils de la biblioteca per a que facin d’escriptori virtual de programari tècnic de l’EETAC. Aquest tema es posa en marxa al 2015.

Tot seguit es mostra la gràfica del préstec de portàtils per mesos. En total el 2014 s’han fet 6983 préstecs de portàtils:









Préstec d’equipaments

Hi ha hagut 1077 préstecs d’equipaments durant el  2014. S’ha incrementat el nombre de préstecs respecte al 2013. Els equipaments contemplen: préstec d’auriculars, USB, càmera de vídeo, trípode, allargadors de corrent, cadenats,  guixetes, e-reader, targes ascensor, tarja micro SD.

























Servei d’Obtenció de documents

L’any 2014 s’han servit 23 documents i s’han demanat i tramès 30 peticions a d’altres centres  per a usuaris de la BCBL.





Tipologia dels 23 documents servits:



















Mitjà d’enviament dels 23 documents servits:



Tipologia dels 30 documents demanats:

















Mitjà d’enviament dels 30 documents demanats:





Servei de certificat digital

Durant l’any 2014 s’han fet 46 certificats digitals. Un 44% menys que al 2013. L’horari del servei ha estat de 14:00 h a 18:00 h. 

A principis del 2014 s’ha passat a oferir el servei amb cita prèvia per evitar que els usuaris s’hagin d’esperar i poder organitzar el servei d’una manera millor.





3. Habilitats informacionals

Sessions d’acollida als Graus de l’ESAB i EETAC

1er curs

A finals de setembre i principis del mes d’octubre s’han realitzat les sessions d’acollida del campus dintre de les assignatures: Biologia (Grau en enginyeria agrícola, enginyeria ambiental, enginyeria alimentària i enginyeria en sistemes biològics), Empresa (Grau en enginyeria d’aeronavegació i enginyeria d’aeroports) i Economia, Empresa i Sostenibilitat (Grau en enginyeria de sistemes de telecomunicació i enginyeria telemàtica).

Aquest  inici del curs 2014-2015 s’han fet  15 sessions d’una hora i mitja cadascuna (les de l’ESAB) i de dues hores (les de l’EETAC) i hi han  assistit un total de 331 alumnes (198 ESAB i 133 EETAC).



Tot el personal de la biblioteca està involucrat en les sessions d’acollida d’una manera o una altra. Aquest curs 2014-2015  hi han participat 9  persones.



· Organització de les sessions : cap de la biblioteca.

· Impartició de les sessions : 4 bibliotecaris, 2 responsable de servei, cap de la

· Biblioteca,  suport i condicionament dels espais, fotocòpies, etc.: 2 tècnics de suport.



Altres sessions de formació a l’EETAC i ESAB







4. Col·leccions

Pressupost

Durant l’any 2014 el pressupost per la compra de llibres va ser de 10.067 euros, el que representa un petit increment respecte l’any anterior. 

Aquests 10.067 euros són la suma dels 7380 euros (pressupost inicial 2014) més els 2.524 euros (despesa extraordinària que ens va assignar el SBPA per poder comprar bibliografia docent bàsica) i finalment els 162 euros (de la compra coparticipativa de llibres electrònics de SBPA).









Amb el pressupost inicial era insuficient per a poder adquirir tota la bibliografia docent necessària per això a mitjans dels 2014 ens van assignar 2.524 euros extres.

També cal comentar que la majoria de bibliografia docent que es va adquirir durant el 2014 va ser per els estudis de Grau de les 2 escoles del campus.



Subscripcions cancel·lades

Les retallades pressupostàries  han continuat reduint el nombre de títols de revista que rebíem. El 2014 es van donar de baixa els següents títols:

· Bulletin of the IDF

· Compost science & utilization

· Ecological Applications

· Hortscience.

· Plasticulture.

· Progrés agricole et viticole 

· Soil science: no hi ha accés des del catàleg



Incorporació de nous títols

Durant l’any s’han catalogat 795 exemplars un 60% superior respecte al 2013. 





Cal comentar que també es van catalogar alguns exemplars extres del Fons Miquel Pujol (Fons Antic).



Reducció del nombre de llibres perduts

Ja fa diversos anys que un dels objectius de la biblioteca és reduir el nombre de llibres que no es localitzen “perduts”.  És un objectiu “vital” ja que la falta de pressupost impedeix que es puguin adquirir de nou títols que es perden. A través de les ordenacions diàries i setmanals del becari i de la resta de personal de la biblioteca aquest objectiu es va assolint. 

Com a temes a destacar cal dir que  La majoria dels documents que es detecten com a possibles perduts finalment es troben.

Durant el 2014 la majoria (86.4%) dels documents que es detecten com a possibles perduts finalment es troben. Si comparem les dades amb els dos anys anteriors es detecta un descens en el nombre de documents perduts. Tal i com passava l’any 2013 encara es detecten incidències amb els documents demanats via PUC, tot i que en menys nombre.

No hi ha dades completes en tots els casos, però els que tenen dades evidencien un lapse de temps de 6-7 dies des de que es detecta un possible perdut fins que s’executa alguna acció tant si es troba com si no.



		

		Detectats

		Perduts

		Trobats

		% perdut sobre els que es detecten

		% trobat sobre els que es detecten



		Total 2014

		22

		3

		19

		13.6 %

		86.4 %



		Total 2013

		54

		10

		44

		19%

		81%



		Total 2012

		79

		17

		62

		22%

		78%















Inventari

Relacionat amb el tema d’ordenació de la sala i reducció dels perduts cada any a l’estiu es realitza un inventari exhaustiu de tot el fons de llibres que hi ha a la sala. 

El 2014 es va realitzar l’inventari durant les tres primeres setmanes de juliol i hi van participar 3 bibliotecaris  i 2 tècnics de suport. En total es van inventariar 17.231 documents  i  36 documents es van detectar com a llibres perduts.  En l’inventari del 2013 es van comptabilitzar 54 documents com a perduts.



Difusió i promoció dels llibres de la Bibliografia  Docent en suport electrònic a través dels Codis QR 

Els llibres electrònics estan poc utilitzats, de vegades per la seva  desconeixença,  i per altra banda les retallades  cada vegada fan que es puguin comprar menys còpies de la bibliografia docent  en suport paper. 

Aquestes són les actuacions fetes durant el 2014 per potenciar l’ús dels títols electrònics:

· Es van actualitzar els QR de la sala (planta 1).

· Es van fer plafons amb els noms de les assignatures i la seva relació amb quins llibres electrònics corresponen a cada una d’elles.

· Activitat de Sant Jordi 2014 relacionada amb els codis QR de la BCBL.

· Hi ha hagut 357 accessos durant el 2014, a través dels  QR dels prestatges.



Revisió de la bibliografia docent 

Durant l’any 2014 s’ha continuat marcant la Bibliografia docent i complementaria actual al catàleg amb l’objectiu que  la bibliografia que ja no formava part d’aquesta casuística es pogués prestar com a títols “normals”.

La bibliografia bàsica  té unes condicions de préstec més restrictives per permetre  una major rotació entre els alumnes.

Durant l’any 2014 també es va fer el canvi d’etiquetes de llibres de cap de setmana que ja no són bibliografia docent. S’han canviat unes 320 etiquetes.

També es va comunicar al PDI del campus la detecció d’exemplars exhaurits  (títol canviat  o s’han eliminat de la guia docent).











Dipòsit d’exàmens

Al Campus del Baix Llobregat només l’ESAB incorpora exàmens al dipòsit d’exàmens del Servei de Biblioteques, el nombre d’exàmens va augmentat però d’una manera molt discreta. Durant el 2014 s’han entrat 41 exàmens.





Bibliografia docent a PRISMA

La Biblioteca ha continuat introduint a Prisma, la bibliografia docent que li arriba de les escoles i ha anat fent les modificacions que ens han comunicat.

Es van canviar els enllaços dels llibres electrònics dins de Prisma com a conseqüència del llançament de la nova web de Bibliotècnica.



Altres temes

S’ha millorat l’autonomia de l’usuari amb l’elaboració d’un nou mapa temàtic de zones de la planta 1.



5. Coneixement  UPC  

E-prints (Revisions DRAC)

Durant l’any 2014 s’han revisat 687 activitats. L’any 2013 es van revisar unes  613 activitats. 









TFG i TFM

Durant el 2014 s’han dipositat a UPCommons, 177 Treballs Finals de Carrera/Grau i Treballs Final de Màster del Campus del Baix Llobregat.

Cal destacar que el número de TFG de l’ESAB quasi s’han triplicat (l’any 2013 es van dipositar  28 TFCS de l’ESAB) degut al nou sistema d’entrega i gestió de tramesa de TFG automàtic. Fins el 2013 només l’utilitzava l’EETAC però durant el 2014 es posar en marxa el sistema també per l’ESAB. 



		Treballs Fi de Carrera/Grau

		Treballs Final de Màster



		ESAB: 80

		ESAB: 3



		EETAC: 60

		EETAC: 34







Comentar que també s’ha fet un procediment intern del nou circuit automatitzat de TFG de l’ESAB.



Altres temes

· S’ha difós el portal FUTUR a les escoles dels Campus i al DEAB. S’ha inclòs l’enllaç de FUTUR a les webs de les escoles.

· Es va participar en l’Open Access Week (octubre 2014).

· Es va crear i difondre un vídeo sobre ORCID (més informació a la pàgina 5, dins de l’apartat Butlletins).

· Pizzas, drink and Mendeley (més informació a la pàgina 5, dins de l’apartat Butlletins).





C. Organització I Gestió

1. Accés a la cultura



Fons Miquel Pujol

Durant l’any 2014 la Biblioteca ha treballat  en la integració del fons que el professor Miquel Pujol va donar a la Biblioteca. Aquest fons està format per una col·lecció de llibres i de diapositives escanejades bàsicament sobre els cultius extensius de cereals.

Des de la Biblioteca s’ha catalogat el fons i s’ha fet una pàgina web que està dins del portal del Fons Antic de l’ESAB que està hostatjat dins  la web de l’ESAB:
https://www.esab.upc.edu/ca/escola/historia/fons-bibliografic/fons-miquel-pujol



La visualització de la pàgina del Fons Miquel Pujol s’adapta a qualsevol dispositiu mòbil:









Activitat per Sant Jordi

Com venim realitzant des de fa uns anys la Biblioteca va organitzar un petit concurs el dia de Sant Jordi adreçat als estudiants. Consistia en una activitat per difondre l’ús i el coneixements dels títols electrònics.

Els estudiants havien de capturar codis QR per descobrir quins eren els llibres electrònics que es demanaven a l’activitat. Tots els  codis QR van ser introduïts al Google Shortener i així vam poder monitoritzar les estadístiques d’accés als codis.



Pel que fa als premis es va contactar amb diverses editorials que ens van obsequiar amb diversos llibres . També vàrem contactar amb una empresa de Jocs online que es va donar 3 pendrive (de 4GB)per a obsequiar als guanyadors.



Exposició Pius Font i Quer

Es va col·laborar amb l’ESAB en l’exposició. La BCBL va cercar diversos documents del Fons Antic d’agricultura per nodrir l’exposició.













2. Cooperació  amb l’entorn

Visites  de difusió i promoció  del campus

La Biblioteca col·labora en totes les activitats de difusió del campus que es realitzen realitzant visites als estudiants que assisteixen a les diferents activitats: Jornades de Portes Obertes, ERASMUS,  Campus d’estiu CasteTECHdefels, etc. 

Durant tot el 2014 s’han fet 28 visites a la biblioteca en les que han assistit 622 persones. L’any 2013 es van fer 25  visites.



3. Professionals



Assistència a cursos de formació

· L'art de formular preguntes efectives i positives (dates: 25, 27 de març i 1 d'abril de 2014). Presencial. 12 hores.

· Anàlisi i interpretació d'estudis estadístics i d'indicadors (dates: 5, 12 i 19 de maig de 2014). Presencial. 12 hores. 

· Beyond data management plans, creative data services in libraries (dates: 13/11/2014).  Online. 1 hora. 

· Scopus Avanzado (dates: 15/12/2014) . Online. 1 hora. 

· Curs ICE: Eines de presentació: Prezi i Mindomo (dates: 01/07/2014).  Presencial. 4 hores. 

· Curs ICE: Qüestionaris ATENEA, més que simples qüestions, tota una eina de correcció automàtica de problemes al teu servei (dates: 09/04/2014). Presencial . 4 hores. 

· Formación avanzada Scopus (dates: 28/2/14) Online. 1 hora. 

· Curso Nivel Avanzado (1): Una búsqueda por autor en la Web of Science y análisis de las publicacions. Online. 1 hora. 

· Atenció a l’usuari nivell inicial (II): Formació bàsica en anglès 2014 (Dates: 22/04/2014-10/06/2014). Presencial. 20 hores.

· Ús segur d’internet: mesures de seguretat, perills potencials i el seu impacte en  l’organització  (dates: 04/06/2014 - 06/06/2014). Presencial.  6 hores. 

· Com crear documents electrònics accessibles per a tothom (dates: 10/06/2014 al 17/06/2014). Presencial . 13.50 hores. 

· Gestió de revistes amb OJS (data: 16/10/2014). Presencial.  5 hores.

· Cooperació al desenvolupament humà (data: 8/10/2014). Presencial. 4 hores.



· Habilitats comunicatives per a presentacions en petites reunions (curs SDP). (dates: 14,28,30  d’abril  i 5 de maig del 2014). Presencial. 20 hores.

· Com millorar el posicionament de la UPC als rànquings web (Curs SDP). (dates: 2/6/2014). Presencial. 4 hores.

· Vídeo digital: conceptes, adquisició, producció i distribució (Curs SDP). (Dates: 12,13 i 19 de maig de 2014). Presencial. 12 hores.

· Taller de millora de processos: millora o actualitza aquells en els que participes - Ed.2 (Curs  SDP). (Dates: 13 d’octubre i 20 novembre de 2014). Presencial. 8 hores.





4. Organització interna 

Durant l’any 2014 han treballat a la biblioteca 7 bibliotecaris,  2 tècnics de suport i un becari de 15 hores/setmana (torn de tarda). 

Cal destacar que 5 de les 9 persones que treballen a la biblioteca ho fan amb reduccions de jornada, fet que dificulta en certs moments oferir un servei adequat ja que no es poden cobrir els 3 mostradors de la biblioteca i fins i tot en dificulta l’obertura o el tancament. 

Durant els mesos de novembre i desembre de 2014 ens hem hagut de reorganitzar internament degut a la baixa maternal de la cap de la biblioteca (que portava la direcció i les tasques organitzatives de la unitat d’aprenentatge). Per tant els últims mesos de l’any hi va haver una persona menys a l’equip de la biblioteca. Les tasques de direcció i organització de la BCBL van passar a ser assumides per la responsable de la unitat de recerca i per la responsable de la unitat de digitals de la biblioteca.



Castelldefels, 29 juliol de 2015.

.









Estadístiques del Twitter BCBL 2014



Tweets	Retweets	mencions	respostes	Preferits	Seguidors	540	127	50	7	36	395	Retweet reach per usuaris del Twitter BCBL: 2014



megustaleer	fundacioalicia	tonimassanes	mendeley_com	The SDDC	striker_manager	ESABUPC	Raig_Verd	EETAC_UPC	230.69	10.131	9.2889999999999997	7.6559999999999997	7.0670000000000002	5.165	3.5249999999999999	3.4119999999999999	3.1859999999999999	

Mention reach per usuaris del Twitter BCBL: 2014



EETAC_UPC	Raig_Verd	PPCforhire	jserranom	Biblioteca ETSAB	MaddBCN	Dolmar_Inno	Biblioteca CN	Biblioteca FNB	4.2480000000000002	3.4119999999999999	2.6259999999999999	2.4689999999999999	2.2949999999999999	1.262	1.1659999999999999	1.0429999999999999	863	Comparativa de tuïts enviats 2012-2014



2012	2013	2014	240	305	540	

Incidències informàtiques a ATIC generades des de la BCBL: 2014



2011	2012	2013	2014	26	52	98	24	

Incidències informàtiques als tècnics del CBL: 2014



2011	2012	2013	2014	30	2	19	7	

2013	Gener	Febrer	Març	Abril	Maig	Juny	Juliol	Agost	Setembre	Octubre	Novembre	Desembre	18348	4827	10078	18043	16450	18811	3874	5036	17296	16654	11290	2014	Gener	Febrer	Març	Abril	Maig	Juny	Juliol	Agost	Setembre	Octubre	Novembre	Desembre	17638	5666	14732	12942	15324	16286	4288	6308	15695	16174	11782	Ocupació BCBL 2014



Gener	Gener/caps de setmana	Febrer	Març	Abril	Maig	Juny/caps de setmana	Juny	Juliol	Septembre	Octubre	Novembre	Desembre	17638	1490	5666	14732	12942	15324	371	16286	4288	6308	15695	16174	11782	BCBL: Evolució préstecs 2012-2014



2012	2013	2014	13036	12297	10056	

BCBL: Préstecs de les sales de treball en grup 2014



GENER	FEBRER	MARÇ	ABRIL	MAIG	JUNY	JULIOL	AGOST	SETEMBRE	OCTUBRE	NOVEMBRE	DESEMBRE	408	36	339	272	348	345	4	0	51	383	396	343	BCBL: Comparativa de préstec de sales de treball en grup 2012-2014



2012	2013	2014	1960	2885	2925	BCBL: Préstec de portàtils 2014

GENER	FEBRER	MARÇ	ABRIL	MAIG	JUNY	JULIOL	AGOST	SETEMBRE	OCTUBRE	NOVEMBRE	DESEMBRE	719	255	969	665	860	608	9	0	185	967	997	749	BCBL: Comparativa de préstec de portàtils 2012-2014

2012	2013	2014	8340	8003	6983	BCBL: Préstecs equipaments 2014



GENER	FEBRER	MARÇ	ABRIL	MAIG	JUNY	JULIOL	AGOST	SETEMBRE	OCTUBRE	NOVEMBRE	DESEMBRE	124	33	127	118	133	104	3	0	45	146	142	102	

BCBL: Comparativa de préstec d'equipaments 2012-2014



2012	2013	2014	905	948	1077	

Servei d'obtenció de documents (SOD): documents demanats i serveis per la BCBL: 2014



Documents demanats per la BCBL	Documents servits per la BCBL	30	23	Formacions als estudiants de l'ESAB i l'EETAC: assistents 2014



2on curs ESAB	3er curs ESAB	TFG ESAB	Màster ESAB i EETAC	129	82	25	21	BCBL: Pressupost 2010-2014

Pressupost	27.140 €

14.752 €

6.000 €



2010	2011	2012	2013	2014	27140	14752	6000	7290	10067	BCBL: Catalogació documents - exemplars del 2014



Documents de departament	TFC, PFM i TFG	Nova bibliografia docent	Autoaprenentatge idiomes	Col.lecció corrent	80	61	224	34	476	Catalogació documents de la BCBL:  número d'exemplars del 2014	Catalogació documents de la BCBL:  número d'exemplars del 2014	Catalogació documents de la BCBL:  número d'exemplars del 2014	Catalogació documents de la BCBL:  número d'exemplars del 2014	Catalogació documents de la BCBL:  número d'exemplars del 2014	Catalogació documents de la BCBL:  número d'exemplars del 2014	BCBL: Activitats de DRAC revisades 2014

e-prints OA	e-prints sense OA	No publicat a e-prints	143	254	290	2
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