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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 2017 ha estat de

3.095.

El nombre de dies d’obertura

ha estat de 249.

 Dades del Servei de préstec
Durant el 2017 s’han realitzat 6.914 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 3.788 préstecs de petits i aparells: USB, e-readers, calculadores, ratolins, etc.
S’han comptabilitzat 4.624 documents consultats a la sala de lectura.
L’ús de les sales de treball en grup de la biblioteca ha estat el següent:
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Durant el 2017 el nombre de préstecs d’ordinadors portàtils, ha estat de 2.826 préstecs.
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El nombre total de visitants a la biblioteca durant el 2017 ha estat de 163.652 persones.

 Time to Talk

S’han realitzat un total de

13

sessions de l’activitat d’anglès: Time to Talk durant el quadrimestre de

primavera.
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 Certificat digital
Durant el 2017 s’han realitzat 36 certificats digitals de carnets UPC.

 Estalvi energètic
Al 2017 s’ha reduït un 5,4% el consum elèctric de la biblioteca i un 8,5% el d’aigua.

 Obertura extraordinària durant el període d’exàmens
S’han introduït millores en el servei d’obertura extraordinària durant els períodes d’exàmens, com ara,
l’avançament a les 9:00h. en l’horari d’obertura (fins ara s’obria a les 10:30h. els caps de setmana i festius)

 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)
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Hem seguit amb l'intercanvi de llibres amb la Bctxarxa - Xarxa de Biblioteques Municipals de Terrassa, dins el
marc del conveni #LABO.
En el primer trimestre vam intercanviar, amb la biblioteca del districte 6, una selecció de Novel·la negra i la
nostra col·lecció del Còmic i l’aeronàutica. I en l’últim trimestre de l’any vam intercanviar una recopilació de
llibres sobre la Gestió de l'aigua de la biblioteca del districte 3 amb la nostra col·lecció de Llibres sobre
biblioteques.

Novel·la negra

Gestió de l’aigua

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

17.358 €

per a la compra de documents per donar suport

bibliogràfic i documental a les matèries que s’imparteixen al campus. D’aquest 5.004

€ han estat destinats

a l’adquisició de 40 llibres en format electrònic.
El Servei de Biblioteques, Publicacions i Arxius ha comprat consorciadament diferents paquets de llibres
electrònics amb un total de 27.889 títols.

COL·LECCIONS DESTACADES
Wiley Online Library Ebooks
Gale Virtual Reference Library
Llibres digitals de la UPC

428
38
780
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eBook Collection (Netlibrary)
ScienceDirect (Elsevier)
ProQuest Health and Medical Complete
MyiLibrary
SpringerLink E-books
Lecture Notes in Mathematics
Lecture Notes in Computer Science
eDU-Library
Proquest eBook Central
Safari Tech Books Online
eBook Collection (Netlibrary)
Architecture Open Library
IEEE Xplore
RSC ebook collection
Fons antic
Gratuits

1.194
3.772
141
576
13.460
1.797
1.253
343
1.016
50
1.194
681
14
39
752
1.438

S’ha començat a incorporar, de forma exhaustiva, els exàmens de la FOOT a partir dels exàmens finals del
quadrimestre de primavera en el dipòsit d’exàmens de la UPC.

 Memòria Digital de Catalunya
S’han incorporat 191 documents sobre història de la ciència i tecnologia anteriors a 1950 en la Memòria Digital
de Catalunya.
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 Renovació equipament portàtils
S’ha procedit a la substitució de 2 ordinadors portàtils.

 Nova col·lecció de tutorials
S’inicia la col·lecció “Aprèn amb les Biblioteques UPC” amb els vídeotutorials següents:
Com consultar els llibres recomanats d'una assignatura
Com consultar les normes UNE.
Com renovar el préstec de llibres
eBIB: accés a la biblioteca digital

 La BCT a Instagram
S’ha creat un perfil a Instagram. En el primer any, s’han fet 50 publicacions i hem tingut

158 seguidors.
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 Xarxes socials
Durant el mes de desembre s’han promogut els serveis, espais o col·leccions a través d’un calendari
d’advent a FaceBook, Instagram i Twitter.
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El vídeo més vist a Youtube durant l’any 2018 ha estat
“Edición de un vídeo con Windows Movie Maker” amb
34122 visualitzacions.
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La piulada més vista en el 2018 ha estat:

Registre d'activitat a la xarxa 2018
Slideshare

49 presentacions

YouTube

45 vídeos

Issuu

37 documents

Facebook

206 seguidors

Flickr

348 fotos

Pinterest

8 usuaris/dia

Spotify

7 playlists
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La presentació més vista de l’SlideShare durant el 2017 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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S’ha crea una nova llista dedicada a Músiques del món i Jazz& Woman.
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 Promoció de les noves adquisicions a FaceBook
S’han començat a publicar les noves adquisicions a FaceBook.

 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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S’han ofert un total de

107

Introducció als serveis, col·leccions i espais de la
biblioteca
Bibliotecnica i Publica! Recursos i serveis de les
biblioteques de la UPC
Com millorar l'impacte de la recerca: gestió de la
identitat digital
Information skills in business
Information research
Recursos d’informació en control i automatització
industrial
Recursos d’informació en ciències de la visió
Recursos d’informació en senyals i sistemes
Recursos d’informació en termodinàmica
Recursos d’informació en disseny industrial
Recursos d’informació en química ambiental
Pautes per elaborar, estructurar i redactar un treball
acadèmic (TFG, TFM, tesis)
Cerca, organització i ús de la informació en sistemes
automàtic i electrònica digital
Mendeley: gestor de referències bibliogràfiques
Web of Science
Scopus
Medline

activitats formatives sobre habilitats informacionals i sobre la gestió de

recursos d’informació en diferents especialitats i temàtiques, amb un total de

198 hores i 2.566

assistents.
Les dades del 2017 són les següents:
Acollida

Vinculades

A mida

Escola
Doctorat

Taller
ICE

TOTAL

Nombre de sessions

9

85

5

7

1

107

Nombre d’hores

12

165

7.5

10.5

3

198

Nombre d’inscrits

854

2.042

50

60

15

3.021

Nombre d’assistents

689

1.791

32

44

10

2.566
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Evolució del nombre d'assistents
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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

20

605

ESEIAAT – Tots els graus

Nivell 2

27

497

ESEIAAT – Tots els graus

Nivell 3

30

525

ESEIAAT – Tots els graus

TOTAL

77

1.627

FOOT – Tots els graus

Nivell 1

1

75

FOOT – Tots els graus

Nivell 2

3

62

FOOT – Tots els graus

Nivell 3

-

-

FOOT – Tots els graus

TOTAL

4

137

Totes les escoles

TOTAL

81

1.764

S’han impartit 7 tallers adreçats a estudiants de doctorat i de màster amb un total de 44 assistents: Bases
de dades en enginyeria: Inspec, Compendex i IEEEXplore; Web of Science; Pautes per elaborar, estructurar
i redactar un treball científic (2 sessions); Scopus; Bibliotecnica i Publica! Recursos i serveis de les
biblioteques de la UPC; Mendeley: gestor de referències bibliogràfiques - Nivell inicial.
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S’han impartit 4 sessions als estudiants de l’assignatura
“Projectes” de l’ESEIAAT amb el títol “Com elaborar,
estructurar i redactar un Treball Final de Grau”, amb un

total de 207 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 9 assistents.

S’ha col·laborat en el nou màster Master’s Degree in Space and Aeronautical Engineering, dins
l’assignatura Research and Aerospace Project Management, amb la preparació de tot el material docent
en anglès i la impartició de 3 sessions presencials, amb un total de 6 assistents.
S’ha col·laborat en el Master’s Degree in Management Engineering, dins l’assignatura Management Tools
for Research, amb la impartició d’1 sessió presencial, amb un total d’11 assistents.
S’ha col·laborat en el Màster Universitari en Enginyeria de Sistemes Automàtics i Electrònica Industrial,
dins l’assignatura Gestió de projectes, amb la impartició d’1 sessió presencial, amb un total de

26

assistents.
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 Servei Reserva un@ bibliotecari@
S’ha potenciat el servei Reserva un@ bibliotecari@. S’han realitzat

17

sessions d’assessorament

personalitzades sobre diferents aspectes relacionats amb la cerca, l’ús i la gestió de la informació
científica.

Nombre de sessions
1

1

PDI
Estudiant Doctorat

4
10

Estudiant Màster
PAS

Temàtica
5

1

5

Mendeley /
Referències
bibliogràfiques
Bases de dades /
Recursos
d'informació
Estructura i redacció
del TFM/tesi
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 Informació especialitzada
S’han atès 31 cerques d’informació especialitzada, mitjançant el Servei d'Informació Especialitzada (SIE).
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 Compra de documents
S’ha gestionat l’adquisició de 40 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 213 sol·licituds de documents (206 còpies de

7 préstecs) per part d’usuaris del Campus de Terrassa de les quals, 99 (46,5%) s’han demanat a
centres externs a la UPC. S’han sol·licitat 80 normes AENOR.
documents,

El Servei d’Obtenció de Documents de la BCT ha donat resposta a 24 peticions rebudes de centres externs
a la UPC (6 préstecs i 18 còpies de documents).
El Servei d'Obtenció de Documents de la BCT ha donat resposta a 24 peticions rebudes de altres centres de
la UPC (12 articles i 12 normes AENOR)
Des dels departaments del CT s'han atès

7 peticions de documents rebudes de centres externs a la UPC

(100% còpies de documents).

 Com fer un vídeo a Planifica’t
El nombre de visites a Planifica’t ha disminuït gairebé un 50% envers
l’any anterior.
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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 23 al 29 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.
La biblioteca ha organitzat el taller "Behind the Scenes of Academic Publishing: A Publisher's
Perspective", dut a terme pel Dr. Martyn Rittman del Multidisciplinary Digital Publishing Institute (MDPI),
amb un total de 17 assistents. Després d'una breu introducció sobre l'MDPI, M. Rittman ha explicat quin
és el procés de publicació acadèmica en accés obert i ha finalitzat amb unes recomanacions per publicar
a partir dels errors més comuns amb els que es troben els editors.
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 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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249 treballs acadèmics publicats (148 TFG ESEIAAT, 70

TFG CITM, 31 TFM de diferents màsters oficials impartits
al Campus de Terrassa).

15 números i 107 articles publicats: Intangible Capital

(5 números i 37 articles); JIEM (5 números i 38 articles);
JAIRM (2 números i 8 articles); JOTSE (3 números i 24
articles).

18 comunicacions del I Congreso Internacional de Agua

y Sostenibilidad, celebrat a Terrassa el 26 i 27 de juny de
2017.

483

e-prints publicats (239 en obert, 104 amb
embargament, 140 en tancat).

15 tesis incorporades a UPCommons – Tesis

 Campanya Fes-te visible!
La biblioteca ha fet, de l'1 al 15 de juliol, la campanya Fes-te visible!. L’objectiu de la campanya ha estat
oferir informació i assessorament als investigadors de l’Escola Superior d'Enginyeries Industrial,
Aeroespacial i Audiovisual de Terrassa (ESEIAAT), per millorar la visibilitat de la seva producció científica a
Internet.
Durant 2 dies els bibliotecaris s’han traslladat als edificis principals de l’escola per poder informar,
resoldre dubtes i actualitzar els perfils acadèmics, de forma presencial.
Així mateix, el 5 de juliol es va impartir a la biblioteca un taller, organitzat per l’ICE, amb el títol Com
millorar l'impacte de la recerca: gestió de la identitat digital. Hi van assistir 10 investigadors.

.
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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 63 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 210 a 260 investigadors amb
ORCID a FUTUR.
125 investigadors del Campus tenen el seu perfil de FUTUR personalitzat.

 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 771 publicacions del PDI del Campus de Terrassa.

Evolució del nombre d'activitats revisades a
DRAC
1290

1.300
1183

Activitats

1155
1.100

1035

985

904
900
857

771

700
2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

 GEOCommons. La UPC en el territori
S’ha incrementat el nombre de publicacions del Campus de Terrassa geolocalitzades a GeoCommons, amb
un total de 347 treballs acadèmics i eprints de l’ESEIAAT i la FOOT.
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 Suport als projectes de recerca competitius
S’ha contactat amb els investigadors principals dels

9 projectes europeus H2020 vinculats al Campus de

Terrassa iniciats aquest any. per donar suport a l’acompliment dels requisits de publicació en obert i la
gestió de les dades de recerca que se’n deriven.
S’ha col·laborat amb el CTT del Campus per millorar el flux d’informació relacionada amb els projectes i el
suport ofert.
S’han atès 4 consultes específiques d’investigadors relacionades amb els requisits de publicació en obert
dels projectes.
S’ha col·laborat amb la resta de biblioteques del SBPA en l’elaboració i difusió de materials relacionats amb
el suport als investigadors de la UPC que participen en projectes competitius.

 Servei de Propietat Intel·lectual (SEPI)
S’ha potenciat el Servei de Propietat Intel·lectual (SEPI) i se n’ha fet difusió. Durant el 2017 s’ha donat
resposta a 9 consultes.

 Subscripció de revistes
S’ha avaluat la col·lecció de revistes subscrites amb el pressupost assignat a la Biblioteca del Campus de
Terrassa. S’ha fet una nova selecció de revistes subscrites tenint en compte el preu, l’ús, l’impacte i l’accés
electrònic als seus articles.
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 Articles indexats d’investigadors del Campus de Terrassa
S’ha elaborat l’informe 2016 amb els articles indexats publicats pels investigadors del Campus de Terrassa
durant el 2016. 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.
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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.

 S’ha elaborat la infografia: “Tot el que volies saber sobre UPC

OpenCourseWare i mai t’havies atrevit a preguntar”

 Elaboració d’un vídeo i una guia de lectura per a la promoció de la

discapacitat visual
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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.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Altmetría para Bibliotecarios - Meet the Expert Series, Springer Nature
Com gestionar les queixes i les reclamacions en l'atenció a l'usuari, SDP (UPC)
Configuració i administració d'Atenea com a entorn virtual d'aprenentatge, SDP (UPC)
El Design Thinking com a eina de suport a la innovació, SDP (UPC)
El rol de las bibliotecas en la gestión de los datos de investigación - Meet the Expert
Series, Springer Nature
Formació bàsica en prevenció de riscos laborals, SPRL (UPC)
La gestió de les dades de recerca, SDP (UPC)
Millora dels estudis bibliomètrics. L’avaluació de la investigació universitària des d’una
perspectiva bibliotecària, SDP (UPC)
Novedades en la Web of Science (nuevas versiones JCR y ESI), FECYT
Processament de text amb MS Office Word i transició a Writter Libre Office, SDP (UPC)
Reciclatge en l'ús de desfibril.ladors externs automàtics (DEA), SDP (UPC)
Taller pràctic en RDA: les noves normes de catalogació, SDP (UPC)
Videotutorials i storytellings com a eines de comunicació i difusió de la informació, SDP
(UPC)
Taller de llengua catalana nivel 2, SDP (UPC)
Seguretat TIC en l'entorn de treball: riscos i perills d'internet. SDP (UPC)
La comunicació a les xarxes socials: continguts, eines i publicitat". SDP (UPC)

El personal de la biblioteca ha assistit a les jornades següents:

Jornada d'estiu del SBPA, Barcelona, 11 de juliol
Seminari «Bibliometria: antecedents, aplicacions, futur», Barcelona, 22 de maig

29

30

