
 
Biblioteca del Campus 

del Baix Llobregat: 
 

memòria estadística 2017 i 
recull d’actuacions clau 

 

 

 

 

 

 

 

Data realització: Abril 2019 

 

 



2 
 

Índex de continguts 
1. Equipament informàtic .................................................................................................... 4 

2. Col·leccions i espais ......................................................................................................... 4 

2.1 Millores en els espais  de treball ..........................................................................................4 

          2.2 Nova senyalització a la Biblioteca ................................................................................4 

2.3 Préstec de les sales de treball en grup .................................................................................5 

2.4 Projectes de millora dels espais de la BCBL  .........................................................................5 

3. Serveis ............................................................................................................................. 6 

3.1 Visitants i obertures .............................................................................................................6 

3.2 Préstec ..................................................................................................................................6 

3.2.1 Carnet UPC al mòbil  ............................................................................................6 

3.2.2 Préstec de documents  .........................................................................................7 

3.2.3 Préstec de portàtils  .............................................................................................7 

3.2.4 Préstec d’equipaments (auriculars, carregadors)  ...............................................7 

3.2.5 Préstec de  tauletes i altres equipaments ............................................................8 

3.2.6 Servei d’Obtenció de documents (SOD)  ..............................................................8 

4. Donar visibilitat a la producció del campus (Visibilitat de la producció ESAB i EETAC)  ......... 8 

4.1 Estudis bibliomètrics.............................................................................................................8 

4.2 Estudi sobre els experts en salut, esport i gent gran  ...........................................................8 

4.3 Treballs de Finals de Grau i GEO localització ........................................................................9 

4.4 Revisió DRAC/Futur ..............................................................................................................9 

5. Habilitats informacionals ................................................................................................ 10 

5.1 Sessions de presentació de la Biblioteca (nivell 1) ............................................................ 10 

5.2 Sessions de formació als graus i màsters .......................................................................... 10 

6. Col·leccions .................................................................................................................... 10 

6.1 Adquisicions bibliogràfiques i pressupost ......................................................................... 10 

6.2 Compra de títols electrònics .............................................................................................. 10 

6.3 Llibres de departaments .................................................................................................... 11 

6.4 Gestió i accés a les col·leccions ......................................................................................... 11 

7. Comunicació ................................................................................................................... 11 

8. Activitats culturals .......................................................................................................... 12 

8.1 Time to talk ........................................................................................................................ 12 

8.2 Taller de Mindfullness ....................................................................................................... 12 

8.3 Activitat per Sant Jordi ...................................................................................................... 12 

8.4 Exposició de masies catalanes ........................................................................................... 12 

 



3 
 

9.Organització interna ........................................................................................................ 12 

9.1 Recursos humans ............................................................................................................... 12 

9.2 Cursos de formació del personal ....................................................................................... 13 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4 
 

1. Equipament informàtic   

La primera prova pilot dels escriptoris virtuals  (Projecte EVA de la UPC) es va fer al segon quadrimestre 

del  curs 2016-2017. Es va fer la prova als pc’s de l’aula informàtica i del 2n pis de la Biblioteca. Per 

limitacions tecnològiques els escriptoris virtuals no permetien comptar amb el programa AUTOCAD i 

per aquest motiu es van excloure de la prova pilot la meitat dels ordinadors de l’aula d’informàtica. 

2. Col·leccions i espais 

2.1 Millores en els espais  de treball 

Durant l’any 2017 s’han continuat adaptant els espais de treball a les necessitats dels estudiants. En 

concret s’han realitzat dues actuacions relacionades amb les zones de treball en grup: 

1. Sales de treball en grup de la planta 1: s’han ampliat el nombre de pissarres disponibles a les 

sales i s’han reaprofitat les antigues pissarres trencades posant-les fixes a la paret. 

 

2. Obertura de l’Aula de formació com a sala de treball en grup: s’ha continuat obrint l’Aula de 

Formació de la planta 1 com a Sala de treball en grup en els períodes  previs als exàmens. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.2 Nova senyalització a la Biblioteca 

 

Durant el 2017 es va col·locar un vinil que es veiés des de l’entrada de l’Edifici de Campus. Per 

permetre als usuaris ubicar la Biblioteca només entrant a l’edifici. Aquesta demanada va sorgir varies 

vegades arrel de l’increment de persones que venien a la Biblioteca amb les activitats del 2016 dels 

10 anys  de la BCBL 
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2.3  Préstec de les sales de treball en grup 

Durant l’any 2017 hi ha hagut 3131 préstecs de les sales de treball en grup. Les sales són un dels 

recursos més utilitzats a la biblioteca. Això també queda reflectit ja que el 2017 s’han incrementat un  

4 % els préstecs  de les sales respecte l’any 2016 (amb 130 reserves més) 

Tot seguit es mostra la gràfica amb les reserves per mesos: 

 

 

2.4  Projectes de millora dels espais de la BCBL 

Durant el 2017 es va presentar a la Direcció del Servei de Biblioteques el document de treball que 

proposava millores als espais de la BCBL, en concret el document tenia tres línies a destacar: 

 Tancament amb vidres de les obertures de la planta 2 de la Biblioteca (per insonorització) 

 Electrificació de taules de la planta 1 i planta 2 

 Creació de sales de treball en grup a la planta 1 de la Biblioteca 

Cap d’aquestes mesures es va poder realitzar per mancances de pressupost i resten pendents. 
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3. Serveis  

3.1 Visitants i obertures 

Durant l’any 2017 la Biblioteca ha obert 222 dies, un total de 2431 hores. 

L’horari habitual de la Biblioteca ha estat de 9h a 20h, excepte  quan no hi ha docència i fem horari 

reduït de matí. 

La Biblioteca ha rebut en total 106.881 visites .Tot seguit es mostra la gràfica dels visitants per 

mesos: 

 

La Biblioteca va obrir els següents caps de setmana de 10:30h  a 20 h en període dels exàmens finals. 

La obertura es va fer amb un becari i un auxiliar de servei. La Biblioteca va obrir com a sala de lectura 

la planta 1. 

-7, 8, 14 i 15   de gener de 2017  

-3, 4 , 10 i 11 de juny de 2017 

 

3.2 Préstecs 

3.2.1 Carnet UPC al mòbil 

L’any 2017  (el segon quadrimestre del curs 2016-17) 

juntament amb la BRGF del Campus nord, la BCBL va 

començar una prova pilota d’utilització del carnet UPC al 

mòbil. Posteriorment s’ha ampliat aquest servei a la resta de 

biblioteques de la UPC per la millora en el servei que suposa. 
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3.2.2 Préstec de documents 

L’any 2016 es van prestar 3674 documents, tot seguit es mostra la gràfica per mesos: 

 

3.2. 3  Préstec de portàtils 

L’any 2017 s’han prestat 4099 portàtils (327 préstecs més que l’any anterior). Tot seguit es mostra la 

gràfica dels préstecs per mesos: 

 

Tot i aquest increment cal destacar el mal estat dels ordinadors a causa de la seva antiguitat, fet que 

fa que el servei que s’ofereix sigui del tot de poca qualitat.  Caldria trobar vies i col·laboracions amb el 

Servei de Biblioteques, les escoles  i la UTG per canviar aquesta situació. 

 

3.2.4  Préstec equipaments (auriculars, carregadors) 

Cada any la Biblioteca intenta adaptar el material prestable a les noves necessitats dels nostres usuaris, 

fet que incrementa els materials a prestar.  En aquest apartat s ‘hi  inclouen (calculadores, carregadors 

mòbils, endolls, auriculars,  tablets, USB, etc.). 

L’any 2017 s’han prestat 1902 equipaments (748 més que l’any anterior)  
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3.2.5 Préstec de  tauletes i altres equipaments 

La manca de pressupost per la compra d’ordinadors portàtils que són molt demanats i que s’espatllen 

constantment ens va obligar a estudiar mesures més econòmiques alternatives. L’octubre del 2017 es 

van adquirir dues tauletes amb Windows  que es varen començar a prestar (aquestes tablets donen 

accés a l’escriptori virtual de l’EETAC).  

No tenim dades concretes dels préstecs de les tablets ja que estan incloses dintre del préstec d’altres 

equipaments, tot i que l’increment del préstec d’equipaments durant el 2017 ens fa tenir l’evidència 

que s’utilitzen molt. 

L’any 2017 també es va començar a prestar un canó-projector que teníem d’ús intern perquè era una 

demanda molt freqüent entre els usuaris que necessitaven fer presentacions. 

3.2.6 Servei d’Obtenció de documents SOD 

Durant el 2017 es van servir 12 peticions del SOD i es van realitzar 41 peticions a centres externs. 

4. Donar visibilitat a la producció del campus (Visibilitat de la producció 

ESAB i EETAC) 

4.1 Estudis bibliomètrics 

Durant el 2017 s’han continuat preparant els estudis bibliomètrics cada dos mesos. Amb aquests 

estudis es pretén  visibilitzar la producció de les escoles i els departaments del campus. 

Aquest 2017 s’han fet els estudis de les publicacions aparegudes a la BDD SCOPUS els mesos de  

gener/febrer, març/abril, maig/juny, setembre/octubre i novembre/desembre. 

4.2 Estudi sobre els experts en salut, esport i gent gran 

Arran d’una petició provinent del CTT del CBL (Montse Solsona) i de l’Ajuntament de Castelldefels, des 

de l’àrea de recerca de la BCBL s’han fet tres documents Excel amb les dades d’experts de les matèries 

d’esports, salut i gent gran. 

Amb l’objectiu de poder identificar les persones que més han treballat aquestes àrees dintre de la UPC, 

es va fer una cerca a Futur i UPCommons del documents més notoris i recents d’aquests investigadors. 

La informació s’ha extret principalment de Futur i UPCommons, complementant-la amb altres eines. 

Una de les fonts on s’han cercat les persones més rellevants han estat la sala de premsa UPC, 

identificant aquells noms o treballs que havien tingut més ressò a la societat i per tant mediàtic. I 

aquestes persones s’han afegit a les bases de dades. 

Una altra manera d’arribar als documents ha estat identificar els principals grups de recerca al qual 

pertanyia l’investigador principal dels treballs, i a partir del Grup, l’eina Futur ens permetia veure més 

articles i alguns resultaven pertinents a la nostra demanda.  

De cara a futures actualitzacions del llistat, es poden crear alertes (millora realitzada pels Serveis 

Generals de Biblioteques)  bé per nom d’investigador, bé per grup de recerca o també pot ser d’utilitat 

el camp dc.subject de les indexacions provinents d’UPCommons de les matèries escollides. 
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4.3 Treballs Finals de Grau i GEO localització 

Durant l’any 2017 han arribat a la Biblioteca 271 TFG que s’han indexat i GEO localitzat. Tot seguit es 

mostren els TFG per escola i els percentatges de la modalitat de publicació a UPCommons: 

ESAB → 98 

 Accés obert: 59 (60,2 %) 

 Restriccions de publicació  per decisió de l’autor: 18 (18, 3 %) 

 Restriccions d’accés per confidencialitat: 21 (21,4 %) 

 

EETAC → 173 

 Accés obert: 105 (60,6 %) 

 Restriccions de publicació  per decisió de l’autor: 35 (20, 2 %) 

 Restriccions d’accés per confidencialitat: 33 (19 %) 

Durant aquest any s’ha continuat amb la GEO localització dels Treballs Finals de Grau ja dipositats a 

UPCommons. 

4.4 Revisió DRAC/Futur 

Durant l’any 2017 s’han revisat 583 activitats a DRAC. 
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5. Habilitats informacionals  

5.1 Sessions de presentació de la Biblioteca  (Nivell 1) 

A l’inici del curs 2016-17 es van realitzar les sessions de formació del nivell 1 a tots els estudiants de 

nou ingrés. En total es van fer 16 sessions de formació on hi van assistir 376 estudiants (amb un 

percentatge d’assistència en relació als estudiants matriculats del 92,61 %). La sessió es fa dintre 

l’assignatura de Biologia en el cas de l’ESAB i de Economia i Sostenibilitat de les assignatures de 

telecomunicació i aeronàutica. En els dos casos l’exercici avaluat que fan els estudiants a casa 

representa un 5% de la nota. 

Aquest curs es va canviar l’exercici que es feia a la classe per un joc amb el Kahoot que inseria en els 

temes de més rellevància de la sessió.  Com un altre tema a destacar és que es va adaptant la sessió 

d’acollida per tal que els estudiants que hi  assisteixin es familiaritzin amb els documents electrònics 

plantejant els exemples de cerca amb títols de llibres o revistes electròniques. 

5.2 Sessions de formació als graus i màsters 

A part durant l’any 2017 s’han fet sessions dels altres nivells de la competència en habilitats 

informacionals als estudis de Grau i màster. En total s’han fet 16 sessions amb una assistència de 212 

estudiants. 

També es van ofertar tallers per als estudiants de TFG en el moment en que els períodes en que els 

matriculaven amb el Suport de Gestió Acadèmica. 

6. Col·leccions  

6.1 Adquisicions bibliogràfiques i pressupost 

L’any 2017 la BCBL va tenir un pressupost per la compra de material bibliogràfic de 9419 €, que es van 

repartir de la següent manera: 

 Bibliografia dels estudis de grau: 3284 € (67 títols) 

 Bibliografia dels estudis de màster: 904 € (10 títols) 

 Bibliografia especialitzada: 1644 € (21 títols) 

 Tauletes: 955 € 

 Compra de títols en suport electrònic:  2268 €  ( Paquet d’Astrofísica d’Springer-Verlag) 

 Coparticipacions amb SGB: 362,34 € 

 

 

6.2 Compra de títols electrònics 

Seguint amb l’objectiu de potenciar l’ús dels títols electrònics aquest any 2017 la Biblioteca va adquirir 

el paquet de títols electrònics  Physics and Astronomy  d’SpringerLink de l’any 2013 que incloïa quasi 

300 títols. Fins ara s’havia potenciat la compra de títols electrònics que eren bibliografies bàsiques 

però aquest any es va encetar la compra de títols d’especialització en aquest format. 
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6.3 Llibres de departaments 

Durant l’any 2017 s’han continuat catalogant els llibres dels departaments del CBL.  

6. 4 Gestió i accés a les col·leccions 

Durant l’any 2017 es va fer un inventari del magatzem de llibres de la planta 1 amb l’objectiu posterior 

de moure les col·leccions per optimitzar al màxim la distribució de les col·leccions i millora posterior 

de la seva recuperació. 

Aquest any també es va eliminar les condicions de préstec de cap de setmana i tot el fons de la 

Biblioteca es va passar a préstec normal.  

7. Comunicació 

 
 Xarxes socials 

Com a dada important del 2017 relacionada amb les xarxes socials, cal destacar que al desembre del 

2017 es va obrir el Compte d’Instagram de la BCBL. 

 Butlletins de la BCBL  

Com a novetat aquest any es van començar a utilitzar els butlletins creats per una plataforma comuna 

del Servei de Biblioteques que agilitza la seva publicació i permet optimitzar les comunicacions 

utilitzant varis canals amb la mateixa interfície. (Bibadmin) 

A partir del mes de juny del 2017 hem començat a elaborar dos butlletins mensuals en comptes d’un 

focalitzant-los en els usuaris als quals va adreçat: Estudiants i PAS ; i PDI del Campus. Amb aquesta 

mesura intentem que la informació que arriba a cadascun dels col·lectius sigui del màxim interès. 

 La Biblioteca surt 

A finals d’any també vàrem treure la Biblioteca del nostre espai físic i vàrem posar dos plafons  a les 

escoles (ESAB i EETAC) amb la intenció d’apropar informacions dels nostres serveis i col·leccions als 

usuaris que no visiten habitualment la Biblioteca. 

Durant aquest any 2017 també vàrem finalitzat el vídeo resum dels 10 anys de vida de la BCBL. El 

trobareu a: 

https://tv.upc.edu/continguts/biblioteca-del-campus-del-baix-llobregat-bcbl 
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8. Activitats culturals   

8.1 Time to talk 

Al 2017 es va començar amb l’edició del Time to talk. 

Aquesta activitat és cofinançada pel Servei de Llengües 

i per les escoles. Es va preparar una activitat de 

conversa en anglès dirigida per un English Coach, i es va 

realitzar del 23 de març al 25 de maig tots els dijous de 

14h a 15h i del 18 d’octubre al 13 de desembre tots els 

dimecres de 14h a 15h. La sessió es portava a terme a 

l’Aula de Formació de la Biblioteca.  

8.2 Taller de Mindfullness 

El dia 26 d’octubre del 2017 es va fer un “tastet”  de 

dues hores del taller de Mindfullness que estàvem preparant pel primer quadrimestre del 2018.  

8.3 Activitat per Sant Jordi 

La setmana de Sant Jordi es va fer una activitat adreçada als estudiants del Campus, que havien de 

construir una paraula a través de les pistes que els donàvem, la idea es que consultessin títols 

electrònics. Els estudiants que feien el joc van rebre una piruleta com a obsequi. Les Biblioteques BRGF 

i EPSEB es van afegir a la iniciativa. 

8.4 Exposició de masies catalanes 

Del 15 de maig al 15 de juny a la 

Biblioteca es va poder visitar  la mostra 

fotogràfica sobre la Masia Catalana. 

L'exposició constava de 29 imatges de 

diferents Masies Catalanes 

seleccionades i documentades pel 

CAATEEB amb l’ajuda del Centre 

Excursionista de Catalunya. 

 

 

 

9. Organització interna 

9.1 Recursos Humans 

Un fet a destacar del 2017 en quant a personal va ser la marxa d’una de les persones de l’equip de la 

Biblioteca a una altre unitat del Campus  (juliol 2017). La seva plaça no es va cobrir i vàrem passar a 

ser 8 persones a la biblioteca en comptes de 9. Les tasques assignades a la persona es van distribuir 

entre la resta de personal. 
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9.2 Cursos de formació del personal 

Durant el 2017  el personal de la BCBL va assistir als següents cursos de formació: 

Cursos d’especialització bibliotecària 

 Biblioteca pública i cohesió social (jornada del 2/03/17) 

 Comprensió i abordatge de l’ansietat, la depressió i el trastorn psicòtic. 4 h. 

 Com dinamitzar un club de lectura fàcil. 8 h. 

 Catalogació amb RDA. 8 h. 

 Gamificació. El poder del juego para transformar bibliotecas. 40 h. 

 Millora dels estudis bibliomètrics. L’avaluació de la investigació universitària des de una 

perspectiva bibliotecària. 20 h. 

Cursos Tècnics 

 Myenquesta. El servei telemàtic d’enquestes a la UPC. 8 h. 

 Configuració i administració d’ATENEA com a entorn virtual d’aprenentatge. 5 h. 

 La Gestió de les dades de recerca. 8 h. 

 La comunicació a les xarxes socials 

 Reciclatge en l’ús de desfibril.ladors externs automàtics. 4 h. 

 Formació bàsica en prevenció de riscos laborals-9 h 

 Gestió de la interculturalitat: dos petons o una abraçada ?4h. 

 Fonaments d’analítica digital. 12 h. 

 Aplicatiu de comunicació a les BUPC. 4 h. 

Cursos d’idiomes 

 Taller de llengua catalana. Nivell 1. 9 h. 

 Improve your pronunciation 

Cursos de gestió 

 Introducció al treball en equips col.laboratius 

 El design thinking com a eina de suport a la innovació. 10 h. 

 Comunicació efectiva i afectiva. 16 h. 

 

El personal de la Biblioteca també  va formar part dels següents  grups de treball UPC/XXI i del Servei 

de Biblioteques: 

 Biblioteques inclusives 

 Biblioteques flexibles 

 Espais de Coworking (NEXUS XXI) 


