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EIX A LA BIBLIOTECA OBERTA
Treballarem perquè les biblioteques de la UPC, les seves instal·lacions, recursos i serveis donin respostes
reals a les necessitats canviants dels estudiants, ampliant els horaris d’obertura, incrementant els
equipaments per al treball individual, adaptant els espais de treball en grup i implementant les TIC
necessàries per donar suport a l’aprenentatge presencial i virtual. Les biblioteques han de ser la casa dels
estudiants.

Objectius generals






Analitzar els horaris de les biblioteques per ajustar-los a les necessitats dels estudiants.
Millorar els serveis bibliotecaris clau per adaptar-los a les necessitats reals dels estudiants.
Millorar les instal·lacions i espais de les biblioteques per adaptar-los a les formes d’estudi individual i
d’aprenentatge col·laboratiu.
Millorar els equipaments tecnològics per assegurar la connectivitat dels usuaris de les biblioteques.
Oferir els espais de les biblioteques a l’estudiantat per desenvolupar-hi projectes emprenedors.

 Dades d’obertura de la biblioteca
El nombre total d’hores d’obertura del servei durant el 2016 ha estat de

3.056

(480 hores més respecte a

2014). El nombre de dies d’obertura ha estat de 248.

 Nova decoració al Hall
S’ha millorat la il·luminació del vestíbul de la biblioteca.
S’estrena una nova imatge creativa de l’entrada mitjançant un roll-up i uns vinils en la paret.
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 Dades del Servei de préstec
Durant el 2016 s’han realitzat 7.555 préstecs de documents localment a la biblioteca. Aquesta xifra no inclou
les renovacions de documents que fa el propi usuari via web.
S’han realitzat un total de 5.660 préstecs de petits i aparells: USB, e-readers, calculadores, ratolins, etc.
S’han comptabilitzat 4.801 documents consultats a la sala de lectura.
L’ús de les sales de treball en grup de la biblioteca ha estat el següent: (la diferència és deu a que durant el 2015
s’oferia, aquest servei, en horari d’obertura extraordinària)
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La diferència és deu a que durant el 2015 s’oferia, aquest servei, en horari d’obertura extraordinària. En l’any
2016, no s’ofereix.
Durant el 2016 el nombre de préstecs d’ordinadors portàtils, ha estat de 5.929 préstecs.
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El nombre total de visitants a la biblioteca durant el 2016 ha estat de 178.912 persones.

 Time to Talk
S’han realitzat un total de 20 sessions de l’activitat d’anglès: Time to Talk.
S’ha escollit una nova ubicació per millorar la qualitat sonora de l’espai.

 Certificat digital
Durant el 2016 s’han realitzat 58 certificats digitals de carnets UPC.

 Prova pilot d’obertura extraordinària durant el període d’exàmens
S’ha implementat una prova pilot d’obertura extraordinària durant el període d’exàmens. L’ampliació horària
ha comportat mantenir la biblioteca oberta com a sala d’estudis durant els caps de setmana i els festius de
10:30 a 24:00h. i durant els dies laborables de 08:30 a 24:00h.
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 Increment de punts elèctrics
S’ha incrementat el nombre de punts elèctrics a les taules per tal de facilitar-ne l'ús d'ordinadors portàtils i
altres equipaments de treball individual.
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 Conveni de col·laboració entre el Departament de Cultura de la

Generalitat de Catalunya, la UPC, la UOC i la UdG per a la millora de les
relacions entre les biblioteques públiques i les biblioteques universitàries
(Projecte LABO)
En el marc d’aquest conveni s’han realitzat una sèries d’accions comunes amb les biblioteques públiques de la
Xarxa de Terrassa (bct Xarxa) amb dos actuacions:
Difusió a través de les xarxes socials de les activitats interessants pels
diferents col·lectius d’usuaris.
Intercanvi de fons: La nostra biblioteca va exposar llibres sobre esports
i la bct Xarxa va exposar llibres de cuines del món nostres.

A més, es va muntar una prestatgeria virtual amb el programa Goodreads (accés).

 Pressupost col·leccions bibliogràfiques
S’ha disposat d’un pressupost finalista de

18.371 €

per a la compra de documents per donar suport

bibliogràfic i documental a les matèries que s’imparteixen al campus. D’aquest 2.509

€ han estat destinats

a l’adquisició de llibres en format electrònic.
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El Servei de Biblioteques, Publicacions i Arxius ha comprat consorciadament diferents paquets de llibres
electrònics amb un total de 23.796 títols.

COL·LECCIONS DESTACADES
Wiley Online Library Ebooks
Gale Virtual Reference Library
Llibres digitals de la UPC
eBook Collection (Netlibrary)
Ebrary

ScienceDirect (Elsevier)
ProQuest Health and Medical Complete
MyiLibrary
SpringerLink E-books
Lecture Notes in Mathematics
Lecture Notes in Computer Science
eDU-Library

415
38
728
1.194
845
1.717
139
577
12.053
1.774
1.257
324

 Renovació equipament de l’ARE
S’ha procedit a la substitució dels 21 ordinadors de sobretaula de l'ARE i la instal·lació de la nova imatge.
Aquesta nova imatge, com a prova pilot, no tindrà programari específic (SolidWorks, Mapple, Autodesk...) sinó
que donarà accés al servidor d'aplicacions virtuals (VirtualWork).
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 Xarxes socials

El vídeo més vist a Youtube durant l’any 2016 ha estat
“Edición de un vídeo con Windows Movie Maker” +
(28.300 visualitzacions).
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Registre d'activitat a la xarxa
Slideshare

46 presentacions

YouTube

41 vídeos

Issuu

35 documents

Facebook

194 seguidors

Flickr

3 fotos

Pinterest

8 usuaris/dia

La presentació més vista de l’SlideShare durant el 2016 ha
estat “Pautes per elaborar, estructurar i redactar un
Treball Final de Grau o Treball Final de Màster”, amb un
total de 1020 visualitzacions.
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 La BCT a Spotify
S’ha creat diverses llistes de reproducció a Spotify amb l’objectiu d’ajudar a preparar, d’una
forma més relaxada, els exàmens dels estudiants de la UPC. Aquestes són: Estudia amb la
BCT, Cançons catalanes, Canciones españolas, English Songs, Canzoni italiane i Chansons
françaises.

 Formació d’usuaris
S’han ofert sessions de formació sobre habilitats informacionals i gestió de recursos d’informació en
diferents especialitats i temàtiques:
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Identificadors i perfils d’investigador
Library research skills in business
Recursos d’informació en control i automatització
industrial
Recursos d’informació en ciències de la visió
Com trobar informació sobre senyals i sistemes
Com trobar informació sobre termodinàmica
Pautes per elaborar, estructurar i redactar un treball
acadèmic (TFG, TFM, tesis)
Recursos d’informació en sostenibilitat
Recursos d’informació en disseny industrial
Recursos d’informació en multimèdia
Recursos d’informació en fotografia i creació digital
Recursos d’informació en videojocs
Recursos d’informació en enginyeria ambiental
Mendeley: gestor de referències bibliogràfiques
Publicació, i avaluació de la recerca
Web of Science
Scopus

118 activitats formatives sobre habilitats informacionals i sobre la gestió de
recursos d’informació en diferents especialitats i temàtiques, amb un total de 207 hores i 2.519
S’han ofert un total de

assistents.
Les dades del 2016 són les següents:
Acollida

Vinculades

A mida

Escola
Doctorat

TOTAL

Nombre de sessions

26

76

10*

6

118

Nombre d’hores

44.5

142

11.5

9

207

Nombre d’inscrits

1.257

1.746

69

70

3.142

Nombre d’assistents

933

1.508

23

55

2.519

*8 sessions han estat individuals
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S’ha continuat amb la col·laboració amb les escoles del Campus en la implementació de la competència “Ús
solvent dels recursos d’informació” als graus.
Escola / Titulació

Nivell
Competència

Nombre sessions
presencials

Assistents sessions
presencials

ESEIAAT – Tots els graus

Nivell 1

19

550

ESEIAAT – Tots els graus

Nivell 2

28

548

ESEIAAT – Tots els graus

Nivell 3

26

455

ESEIAAT – Tots els graus

TOTAL

73

1.553

FOOT – Tots els graus

Nivell 1

2

43

FOOT – Tots els graus

Nivell 2

5

108

FOOT – Tots els graus

Nivell 3

-

-

FOOT – Tots els graus

TOTAL

7

151

CITM – Tots els graus

Nivell 1

3

90

CITM – Tots els graus

Nivell 2

3

34

CITM – Tots els graus

Nivell 3

3

51

CITM – Tots els graus

TOTAL

9

175

Totes les escoles

TOTAL

89

1.879

S’han impartit

6 tallers adreçats a estudiants de doctorat i de màster amb un total de 55 assistents:

Gestor de referències bibliogràfiques Mendeley Premium (2 tallers); Pautes per elaborar, estructurar i
redactar un treball científic; Publicació i avaluació de la recerca; Web of Science i Scopus.
S’han impartit 3 sessions als estudiants de l’assignatura
“Projectes” de l’ESEIAAT amb el títol “Pautes per
elaborar, estructurar i redactar un Treball Final de Grau”,
amb un total de 212 assistents.
S’han impartit 1 sessió als estudiants de la FOOT que han
de lliurar el TFG o el TFM amb el títol “Pautes per
elaborar, estructurar i redactar un TFG/TFM”, amb un
total de 11 assistents.

S’han impartit 2 sessions als estudiants del CITM matriculats al TFG amb el títol “La competència
informacional en l'elaboració del treball final del grau” amb un total de 23 assistents.
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 Com fer un vídeo a Planifica’t
S’ha creat una nova entrada a Planifica't amb informació sobre
'equipament bàsic que es necessita i els passos a seguir per a l'elaboració
d'un vídeo. +
El nombre de visites a Planifica’t ha disminuït un 29% envers l’any
anterior (1.865 sessions a 2016 vers els 2.139 de 2015

 Informació especialitzada
S’han atès 43 cerques d’informació especialitzada, mitjançant el Servei d'Informació Especialitzada (SIE).

 Compra de documents
S’ha gestionat l’adquisició de 24 documents a càrrec dels departaments del Campus de Terrassa.

 Servei d’Obtenció de Documents (SOD)
El Servei d’Obtenció de Documents de la BCT ha rebut 321 sol·licituds de documents (313 còpies de
documents,

8 préstecs) per part d’usuaris del Campus de Terrassa de les quals, 162 (50,5%) s’han demanat

a centres externs a la UPC.
El Servei d’Obtenció de Documents de la BCT ha donat resposta a 29 peticions rebudes de centres externs
a la UPC (14 préstecs i 15 còpies de documents).
El Servei d'Obtenció de Documents de la BCT ha donat resposta a 43 peticions rebudes de altres centres de
la UPC (5 articles i 38 normes AENOR)
Des dels departaments del CT s'han atès

19 peticions de documents rebudes de centres externs a la UPC

(100% còpies de documents).
Des dels departaments del CT s'han atès

11 peticions de documents rebudes d’usuaris del Campus de

Terrassa.
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EIX B LA RECERCA EN XARXA
Millorarem els serveis bibliotecaris i elaborarem noves estratègies per donar suport a tots els processos de
recerca dels investigadors, per assegurar-los l’accés als continguts científics de la biblioteca digital i per
incrementar la difusió, l’impacte i l’accés a les seves dades i resultats d’investigació. Les biblioteques han de
ser l’aparador de la recerca.

Objectius generals


Donar suport als processos relacionats amb la publicació} científica dels resultats de la recerca, promovent
l’accés obert a la comunicació} científica.





Ser editors, assessors i difusors en la nova publicació} científica en accés obert a Internet.



Facilitar i assegurar l’accés i ‚s a recursos i col·leccions documentals científiques i tècniques.
Analitzar i donar resposta a les necessitats derivades de la gestió i del pla de dades dels projectes de
recerca de la UPC.
Millorar la gestió de les col·leccions de revistes i recursos d’informació digitals per tal de donar resposta a
les necessitats reals d’informació i documentació de la recerca.

 Accés obert
S’ha col·laborat amb diverses activitats de difusió realitzades per les biblioteques de la UPC amb motiu de
la Setmana Internacional de l’Accés Obert (del 24 al 30 d’octubre).
S’ha actualitzat el llistat amb les revistes en accés obert i el factor d’impacte per als àmbits temàtics de
docència i recerca de la UPC.

 UPCommons. Portal del coneixement obert de la UPC
S’ha incrementat la presència de la producció científica generada al Campus de Terrassa als diferents
dipòsits d’UPCommons: Treballs acadèmics, E-prints UPC, Revistes i congressos UPC, Tesis doctorals – TDX i
Videoteca digital de la UPC:
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461 treballs acadèmics publicats (5 PFC ESEIAAT, 203

TFG ETSEIAT, 175 TFG FOOT, 22 TFG CITM, 56 TFM de
diferents màsters oficials impartits al Campus de
Terrassa).

15 números i 132 articles publicats: Intangible Capital

(5 números i 53 articles); JIEM (5 números i 53 articles);
JAIRM (2 números i 7 articles); JOTSE (3 números i 19
articles).

484

e-prints publicats (292 en obert, 109 amb
embargament, 83 en tancat).

54 tesis incorporades a TDX – Tesis Doctorals en Xarxa.

 ORCID. Open Researcher and Contributor ID
S’ha organitzat el ORCID & Coffee Day a Terrassa els dies 6 i 7 de juliol, en què s’han atès 21 investigadors
de l’ESEIAAT.
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 FUTUR. Portal de la producció científica dels investigadors de la UPC
S’ha contribuït a la millora de la qualitat i la promoció del portal de la producció científica de la UPC: FUTUR
S’han fusionat a FUTUR 143 publicacions de congressos duplicades en què participaven investigadors del
Campus de Terrassa.
S’ha incrementat el nombre d’investigadors del Campus de Terrassa amb ORCID inclòs a FUTUR per tal
que puguin aparèixer al Portal de la Recerca de Catalunya. S’ha passat de 127 a 210 investigadors amb
ORCID a FUTUR.

 DRAC. Descriptor de la Recerca i l’Activitat Acadèmica de la UPC
S’ha participat en el procés de revisió de qualitat de les dades bibliogràfiques introduïdes a DRAC. S’han
normalitzat i validat 1.290 publicacions del PDI del Campus de Terrassa.

Evolució del nombre d'activitats
revisades a DRAC
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 GEOCommons. La UPC en el territori
S’ha contribuït a la posada en marxa del portal GeoCommons, amb la geolocalització de

240 treballs

acadèmics presentats a les escoles del Campus de Terrassa.
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 Suport als projectes de recerca competitius
S’ha contactat amb els investigadors del Campus participant en projectes nacionals i europeus competitius
per donar suport a l’acompliment dels requisits de publicació en obert que se’n deriven.
S’ha contribuït a la creació de l’apartat sobre gestió de dades de recerca del portal Publica! per donar
suport als investigadors de la universitat en aquest tema.

 Servei de Propietat Intel·lectual (SEPI)
S’ha potenciat el Servei de Propietat Intel·lectual (SEPI) i se n’ha fet difusió. Durant el 2015 s’ha donat
resposta a 9 consultes.

 Mètriques alternatives
S’ha difós entre el PDI del Campus de Terrassa les “altmetrics” o mètriques alternatives.
S’han difós en Twitter i Mendeley les publicacions dels investigadors del Campus amb l’objectiu
d’incrementar la seva visibilitat.

 Articles indexats d’investigadors del Campus de Terrassa
S’ha elaborat l’informe 2015 amb els articles indexats publicats pels investigadors del Campus de Terrassa
durant el 2015. S’han recollit les dades més rellevants en una infografia:
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EIX C LA BIBLIOTECA AL MÒBIL
Adaptarem i personalitzarem els continguts i serveis bibliotecaris perquè els usuaris puguin, des de
qualsevol lloc i amb qualsevol equip tecnològic connectat a Internet, accedir d’una manera fàcil i ràpida als
diferents recursos i sistemes d’informació de les biblioteques. Tots els serveis bibliotecaris al mòbil!

Objectius generals





Facilitar l’accés, des de qualsevol lloc i amb qualsevol equipament, als serveis bibliotecaris i continguts
digitals de la biblioteca.
Potenciar i crear noves col·leccions de llibres digitals dels diferents àmbits científics de la Universitat i ferles accessibles des del mòbil.
Realitzar el canvi progressiu de les col·leccions analògiques a digitals.
Crear i desenvolupar noves aplicacions per a la prestació i ús dels serveis bibliotecaris i continguts digitals a
mida i personalitzats des del mòbil.

 Actualització del certificat de connexió a la xarxa Eduroam
UPCnet ha actualitzat el certificat del radius de la Xarxa Sense Fils que fa
servir la connexió a eduroam a la UPC. Degut a aquest canvi, en
determinats casos, serà necessari que actualitzeu al vostre dispositiu la
CA de confiança per poder connectar-vos a la xarxa eduroam dins de la
UPC. Aquest canvi no afecta a la connexió a la xarxa XSF –UPC. +
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EIX D LA QUALITAT DEL SERVEI
Gestionarem tots els recursos actuals de què disposem d’una manera eficaç i eficient per aconseguir la
màxima qualitat del servei amb la màxima professionalitat de les persones que l’integren. Volem ser un
servei referent en la informació} científica i acadèmica.

Objectius generals



Millorar l’organització interna del servei per donar resposta als reptes de futur i a la qualitat.




Incrementar la qualitat dels processos i serveis bibliotecaris basats en les TIC.



Fomentar la comunicació, la participació i les aliances amb altres serveis i associacions professionals
d’àmbit nacional i internacional.
Potenciar la transversalitat del personal de les biblioteques per tal de fer créixer les seves capacitats i
habilitats professionals, tot contribuint a la millora dels serveis bibliotecaris.
Crear nous projectes innovadors que aportin valor afegit als usuaris de les biblioteques i a l’organització.

 Difusió del nou pla estratègic

 Acollida del Comitè d’Avaluació Extern (CAE)

En el mes de febrer, dins el marc del prrocés d'acreditació de
titulacions universitàries oficials, la Biblioteca va rebre els
membres del Comitèd’Avaluació Extern.

.
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 Vídeo promocional
S’ha editat un vídeo per promocionar els principals serveis, equipaments i espais de la BCT.
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EIX E LA PUBLICACIÓ I EDICIÓ ACADÈMICA DE LA
UPC
Facilitarem i donarem suport a l’edició i difusió dels continguts docents i de recerca dels autors de la UPC
que necessiten els estudiants i professors de la Universitat, apostant clarament pels nous models d’edició
digital i en accés obert per compartir i expandir el coneixement obert de la UPC. L’edició de llibres i revistes
científiques i tècniques ha de servir per millorar la docència, la recerca i el prestigi dels seus autors i de la
UPC.

Objectius generals





Donar suport a la publicació acadèmica de la UPC.



Participar en projectes d’innovació docent interns i externs a la UPC. – Col·laborar en projectes d’edició
digital nacionals i internacionals

Editar i publicar llibres de suport al grau i màster.
Editar i publicar revistes científiques de la UPC en format digital.
Facilitar i donar a conèixer la publicació dels materials acadèmics en sistemes d’educació en línia, OCW i
MOOCs.
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Formació del personal de la biblioteca
El personal de la biblioteca ha assistit a diverses activitats formatives, d’acord amb el
perfil i especialització corresponent.
Atenció i resolució de demandes de l’usuari multicanal, SDP (UPC)
Com fer un vídeo didàctic (el docent davant la càmera), SDP (UPC)
Community Manager: pautes, criteris i bones pràctiques, SDP (UPC)
Introducció al treball en equips col·laboratius, SDP (UPC)
MOOC Principios básicos de divulgación científica, Universidad de Cantabria
Publicitat i email màrqueting a les xarxes socials, SDP (UPC)
Taller de llengua catalana. Nivell 1, SDP (UPC)
Videotutorials: tècniques d’edició i postproducció, SDP (UPC)
El personal de la biblioteca ha assistit a les jornades següents:
Seminari Maredata: Gestión de datos de investigación, Barcelona, 19 de gener
6ª Conferencia internacional sobre revistas de ciencias sociales y humanidades (CRECS
2016), Barcelona, 5 i 6 de maig
2a Jornada sobre Documentació Ambiental a Catalunya, Barcelona, 26 de maig
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