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La Biblioteca de l’Escola Politècnica Superior
d’Edificació de Barcelona (EPSEB) està
especialitzada en les àrees temàtiques
d'edificació, geomàtica, topografia i organització
industrial orientada a l’edificació. És un servei
d’informació i de suport a les tasques d’estudi, de
docència i de recerca de tota la comunitat
universitària UPC i en especial de l'EPSEB a la
qual està lligada des de la seva creació al 1954.

Remei García Martínez

Cap de la Biblioteca de l’Escola Politècnica 
Superior d’Edificació de Barcelona

INTRODUCCIÓ



USUARIS

El total de visitants al 2018 ha estat 47.704 amb una mitjana de 4.336 visitants
per mes, cal contextualitzar la dada respecte als 1.556 usuaris potencials de la
comunitat EPSEB.

L’horari d’obertura de la biblioteca és de 8’30 a 20h de dilluns a divendres en 
períodes lectius i de 8’30 a 14’30 h de dilluns a divendres en períodes no lectius.

514
seguidors a Twitter

1.556
usuaris potencials

47.704
visitants anuals

549
seguidors a Instagram



ESPAIS I EQUIPAMENTS
La Biblioteca té 860 m²

Aquest any s’ha inaugurat una nova sala : Innovation & Happiness Space

Es tracta d’un espai obert a activitats de caire no estrictament acadèmic  per desenvolupar

 activitats d'innovació politècnica
 habilitats comunicatives
 intercanvi de coneixement
 àgora de creixement personal

... i altres iniciatives 

210
llocs de treball

8 sales de treball 
en grup

Coffee Corner

Sandbox

17 ordinadors 
portàtils

Sala de Formació



SERVEIS 1.785
reserves de sales 
de treball en grup

2.334
préstecs d’ordinadors 
portàtils

12 butlletins 

Inaugurem el servei de Préstec d’Equipament de Mesura i Diagnosi a
l’edificació per donar suport a la vessant pràctica de diverses assignatures.

S’han publicat 12 butlletins d’ Informacions Biblioteca EPSEB ,el canal de
comunicació amb el PDI i PAS de l’Escola que permet fer difusió de les
activitats, novetats i altres notícies d’interès de la biblioteca.
Al llarg del 2018 s’han realitzat 4.159 préstecs de llibres, complementat amb
els 4.533 préstecs d’equipaments, és el servei més utilitzat de la biblioteca,
seguit dels ordinadors portàtils amb 2.334 i de les reserves de sales de treball
en grup amb 1.785 préstecs.

27 Aparells de 
mesura i 
diagnosi



FORMACIÓ D’USUARIS
Al llarg de l’any 2018 es van realitzar un total de 30 sessions de formació i
també 3 jornades de presentació dels serveis bibliotecaris emmarcades dins de
les jornades de portes obertes de l’Escola.
El total d’alumnes assistents a les sessions realitzades durant l’any 2018 per
la Biblioteca EPSEB ha estat de 632 alumnes

Les 30 activitats formatives s’integren en els plans d’estudis del Grau
d’Arquitectura Tècnica i dels Màsters MUGE, MUCAE i PRL.

S’afegeixen 11 sessions d’acollida a estudiants de nou ingrés (Grau i Màster) i
a estudiants de mobilitat Incoming.

30 sessions de 
formació

632 assistents

3 Jornades
de portes
obertes

11 Sessions
d’acollida



COL·LECCIONS
Millores a la Colꞏlecció bàsica :

Amb l’objectiu de crear la Biblioteca de referència es revisa el 50% del fons : es desafecten
114 exemplars i es dipositen al Magatzem extern (GEPA) 1482 documents.

S’inicia l’activitat : Vols els llibres a l'aula? en colꞏlaboració amb el professorat es porten a
l’aula els llibres recomanats a l’assignatura per tal que els estudiants els coneguin.

Millores a la Colꞏlecció especialitzada:

S’indexen a DIALNET els articles de la revista Quaderns d’estructures, Constructiva i es
continua amb els articles de Domenechiana de l’any en curs.
Es geolocalitzen Treballs Acadèmics EPSEB retrospectius al dipòsit Geocommons, arribem
als 2392 !.

36251
Monografies

459
Revistes

2958 Treballs
Acadèmics 

2046
Exàmens



RECERCA

S’ofereixen activitats dins dels actes de la X Setmana Internacional de l’Accés
Obert :
• Research cafè EPSEB adreçat a doctorands per apropar-los al món de la

ciència oberta.
• Infografia la volta al món dels PFG EPSEB oberts, sobre un mapamundi

es mostra la repercussió dels PFC openacces.
• Exposició de revistes OA sobre edificació

S’inicia la publicació del Butlletí Building & Geomatic Space
(eina de comunicació publicada des de la Biblioteca amb l’objectiu d’oferir un espai digital 
comú on mostrar de manera àgil les activitats o producció científica  que es duen a terme a 
l’EPSEB, compartir coneixement  i afavorint xarxa colꞏlaborativa entre els membres de 
l’escola )

1 Research cafè

2 Butlletins 
Building & 
Geomatic
Space

305 revisions a
DRAC



GESTIÓ
Actualment treballen a la Biblioteca 5 bibliotecaris i 1 tècnic de suport, que han assistit a
un total de 12 cursos de formació.
Al 2018 el Servei de biblioteques de la UPC assigna 7.726 € per adquisició de colꞏlecció 
bibliogràfica i 2.061€ per  a les subscripcions de revistes especialitzades en Edificació i
Geomàtica.
L’EPSEB assigna a la Biblioteca un pressupost de 1.500 € destinats a la compra 
d’instruments de diagnosi.

5 bibliotecaris
1 tècnic de suport

12 cursos de 
formació

9.787 €
colꞏlecció
bibliogràfica i
revistes



DINAMITZACIÓ



https://bibliotecnica.upc.edu/epseb

@BibEPSEB

@bibliotecaepseb

biblioteca.epseb@upc.edu

Av. Doctor Marañón, 44-50
08028 Barcelona

93 401 62 65

© Biblioteca de l’EPSEB 
Abril 2019


