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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 2015.

     Tot i la presentació del nou pla estratègic Enginy20 a �nals d’any, la majoria 
d’elles venen marcades per l’estratègia de�nida a DIGITAL!, el 5è Pla estratègic de 
les biblioteques UPC 2012-2014. 

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
  Campanya de difusió del carnet UPC.

Promovem l’ús del carnet UPC entre l’estudiantat per facilitar la utilizació dels 
serveis de la Biblioteca.

4



Suport a la docència i la recerca en xarxa
 Oferim sessions de formació a l’estudiantat sobre indicadors de qualitat dels treballs 
cientí�cs i el gestor de referències Mendeley.
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Suport a la docència i la recerca en xarxa
 Recomanem al professorat responsable de les assignatures que no tenen 
bibliogra�a recomanada a la guia docent que la incorpori a les seves assignatures. 
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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 “Com millorar l’impacte de la recerca”.

Impartim el taller adreçat al Personal Docent i Investigador (PDI) incidint en els identi�cadors 
únics científics, els perfils dels investigadors a FUTUR  i introducció a les Altmetrics.
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Suport a la Biblioteca Digital
 Fomentem l’ús dels llibres electrònics per diferents canals:

  “Els llibres electrònics a les biblioteques de la UPC”. 
   https://www.youtube.com/watch?v=iwIWuOZy5W8
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     Fomentem l’ús dels llibres electrònics per diferents canals:

  Exposicions de llibres electrònics: bibliogra�a recomanada, selecció   
 Springer Link i selecció temàtica relacionada amb els estudis de grau.

Suport a la Biblioteca Digital
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Suport a la Biblioteca Digital
 Visibilitzem les col•leccions electròniques, exposant una selecció d’e-revistes tant 
subscrites com en accés obert, de tots els àmbits temàtics de l’Escola.
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Suport a les xarxes socials 
 Elaborem noves infogra�es.

Adoptem noves formes de comunicació visual per atreure l’atenció dels nostres 
usuaris.
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Suport a les xarxes socials
 Twitter: #500BibEUETIB.

Augmentem i �delitzem els nostres seguidors del Twitter amb l’activitat #500BibEUETIB.  
A l’assolir el seguidor 500 fem un sorteig entre ells i el guanyador rep aquest regal.
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Suport a les instal·lacions
 Plani�quem la distribució del fons en la nova biblioteca per tal d'optimitzar-ne els espais.

Finalitzem l'inventari de la totalitat del nostre fons, i ens adaptem gradualment a la nova distribu-
ció reubicant algunes de les nostres col·leccions.
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 Tauler col·laboratiu.

Durant l'obertura extraordinària fem el tauler participatiu “Per què has vingut a la 
biblioteca avui?”, 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.

Mantenim l’increment horari en època d’exàmens, mantenint l’obertura habitual en 
dissabte i arribant a 16 hores de dilluns a divendres (DL-DV).

12h
(DL-DV)

12h
(DL-DV)+DS

16h
(DL-DV)+DS

16



Suport als usuaris
 Col•laborem en el blog creat per les biblioteques de la UPC amb motiu de l’Any 
Internacional de la Llum amb ressenyes de llibres de temàtiques relacionades amb 
l’electrònica, la fotònica i la imatge mèdica.  
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 Concurs #llibreorosa.

Seguim reforçant i potenciant la comunicació amb els nostres usuaris a través de les 
xarxes. Per Sant Jordi organitzem el concurs #llibreorosa.

Suport als usuaris
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 El pressupost d'aquest any ens ha permés adquirir 265 documents per valor  
 de 19.959 €.
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Nanotecnologia Humanitats
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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 
 bibliogra�es complementàries.

  Màsters
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