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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 2019 ha estat de

2875.

El nombre de dies d’obertura

ha estat de 247.
El nombre total de visitants a la biblioteca durant el 2019 ha estat de 148.429 persones.
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 Obertura extraordinària durant el període d’exàmens
Durant l’obertura extraordinària en períodes d’exàmens la biblioteca ha incrementat un total de 436 hores i
de

76 dies

respecte al calendari d’obertura ordinària.

 Nou equipament en préstec
S’ha adquirit nous objectes per donar servei a les demandes d’estudiants ‐ altre que llibres ‐ com ara una cinta
mètrica, un compàs, tornavisos i una bateria portàtil. Estan disponibles per demanar‐los en préstec

 Dades del Servei de préstec
Durant el 2019 s’han realitzat 5.158 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

3.248 préstecs de petits i aparells: carregadors mòbils, calculadores, auriculars,

compàs, tornavís, etc.
S’han comptabilitzat 3.408 documents consultats a la sala de lectura.
El nombre de préstec de les sales de treballa en grup al 2019 ha estat de 5.569.
Durant el 2019 el nombre de préstecs d’ordinadors portàtils, ha estat de 1.889 préstecs.
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 Time to Talk

S’han realitzat un total de

10 sessions de l’activitat

d’anglès Time to Talk durant el quadrimestre de
tardor.

 Certificat digital
Durant el 2019 s’han realitzat 25 certificats digitals de
carnets UPC

 Col∙laboració #Reciclacultura
La Biblioteca ha participat de nou en la recollida i venda de llibres dins el projecte solidari #Reciclacultura. Amb
els diners recollits, 3 persones podran gaudir d'una beca per aprendre les nostres llengües com a primer pas per
a la seva inclusió social.
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 Pressupost col∙leccions bibliogràfiques
S’ha disposat d’un pressupost finalista de 16.335

€ per a la compra

de documents per donar suport bibliogràfic i documental a les
matèries que s’imparteixen al campus, d’aquest 2.000

€ han estat

destinats a l’adquisició consorciada de llibres electrònics.

Des del Servei de Biblioteques, Publicacions i Arxius s’ha comprat aquests paquets de llibres electrònics:


2.435 llibres a perpetuïtat de la plataforma Springer pertanyents a les col∙leccions següents:
o

Chemistry & Materials 2016

o

Mathematics & Statistics 2012

o

Engineering 2016

o

Energy 2013‐2105 i 2018‐2019



90 títols a diferents plataformes de Proquest Ebook Central i Wiley



50 manuals universitaris de la plataforma Ingebooks (subscripció anual)



22 títols del paquet Le Corbusier Online de la plataforma De Gruyter



935 llibres d’arquitectura de la col∙lecció De Gruyter. Architecture and Design (subscripció anual)

 Col∙lecció d’idiomes de la biblioteca

S’ha canviat d’ubicació la col∙lecció
d’idiomes de la biblioteca per donar‐li més
visibilitat. S’ha expurgat el material obsolet i
s’han comprat 39 documents nous.
La campanya de difusió del nou material
juntament amb la nova senyalització ha
augmentat el nombre de préstecs de la
col∙lecció.
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 Exposició de biologia matemàtica
L’any 2015 l’Assemblea General de les Nacions Unides va proclamar l'11 de Febrer com el Dia Internacional de la
Dona i la Nena a la Ciència. L'objectiu és arribar a aconseguir l'accés i la participació plena i equitativa de les dones
i les nenes en la ciència, l’augment de les vocacions científiques en les nenes, i fomentar la igualtat de gènere en
la ciència. Amb aquesta guia de lectura us oferim una selecció de novel∙les protagonitzades per dones
emprenedores que narren experiències en els diferents àmbits de les ciències. També s’ha creat una guia virtual

 Exposició “L’enginy (in)visible
Durant el mes d’abril es va poder veure a la biblioteca l’exposició “L’enginy (in)visible. Dones i tecnologia:
present, passat i futur”. Es tracta d’una exposició itinerant que mostra la (in)visible dificultat associada a la
promoció del talent femení en l’àmbit tecnològic. Esta basada en el treball de recerca de diferents investigadores
de la UPC i l’impuls de Núria Salan, professora de l’ESEIAAT i Presidenta de la Societat Catalana de Tecnologia.
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 Seguidors de la BCT a les xarxes socials
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La piulada més vista en el 2019 ha estat:

 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

106

Introducció als serveis, col∙leccions i espais de la
biblioteca
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 a l’elaboració del treball de síntesi
Pautes per elaborar, estructurar i redactar un treball
final de grau
Cerca, organització i ús de la informació en sistemes
automàtic i electrònica digital
Information Research
Information resources in Engineering
Information search tools for engineers
How to write a successful PhD thesis
Information skills in business
Com millorar l’impacte de la recerca: gestió de la
identitat digital
Els drets d'autor en l'elaboració del TFG/TFM
Mendeley: gestor de referències bibliogràfiques
Web of Science i Scopus
Plataforma Engineering Village
Elabora la teva tesi doctoral (part 1): eines per
organitzar la informació
Elabora la teva tesi doctoral (part 2): elaboració del
manuscrit, publicació, dipòsit i defensa
Elabora la teva tesi doctoral (part 3): Mendeley avançat

activitats formatives sobre habilitats informacionals i sobre la gestió de

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

205

hores i

2.162

assistents.
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Les dades del 2019 són les següents:
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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

23

604

ESEIAAT – Tots els graus

Nivell 2

29

506

ESEIAAT – Tots els graus

Nivell 3

30

478

ESEIAAT – Tots els graus

TOTAL

82

1.588

FOOT – Tots els graus

Nivell 1

1

81

FOOT – Tots els graus

Nivell 2

3

49

FOOT – Tots els graus

Nivell 3

‐

‐

FOOT – Tots els graus

TOTAL

4

130

Totes les escoles

TOTAL

83

1.718

S’han impartit 2 tallers, organitzats per l’ICE i adreçats al PDI, amb un total de 21 assistents.
S’han impartit 6 tallers adreçats a estudiants de doctorat i de màster amb un total de 60 assistents: Web of
Science i Scopus; Mendeley: gestor de referències bibliogràfiques (2 sessions); Elabora la teva tesi doctoral
(part 1): eines per organitzar la informació; Elabora la teva tesi doctoral (part 2): elaboració del manuscrit,
publicació, dipòsit i defensa; Elabora la teva tesi doctoral (part 3): Mendeley avançat.
S’han impartit 1 sessió 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 28 assistents.
S’ha col∙laborat 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 14 assistents.
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S’ha col∙laborat 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 14 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 de 4 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 13 assistents.
S’ha col∙laborat en el Màster Universitari en Enginyeria Industrial i el Màster Universitari en Enginyeria
Aeronàutica, dins l’assignatura Seminaris de Recerca, amb la impartició de

2

sessions presencials, amb un

total de 11 assistents.
S’ha col∙laborat en la realització d’un taller sobre la plataforma Engineering Village, que inclou les bases de
dades Compendex, Inspec i PaperChem, impartit per Christian Vier, customer consultant engineering &
geosciences d’Elsevier, amb un total de 9 assistents.

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

16

sessions d’assessorament

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

Temàtica

PDI

4

3
7
2

Estudiant
Màster

4

6

Estudiant
Doctorat

Estudiant grau

2

Mendeley /
Referències
bibliogràfiques
Bases de dades /
Recursos
d'informació
Estructura i redacció
del TFG/TFM/tesi

4
Identificadors i
perfils d'autor

 Informació especialitzada
S’han atès 31 cerques d’informació especialitzada, mitjançant el Servei d'Informació Especialitzada (SIE).

 Compra de documents
S’ha gestionat l’adquisició de 43 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 245 sol∙licituds de documents (238 còpies de

7 préstecs) per part d’usuaris del Campus de Terrassa de les quals, 101 (41,2%) s’han demanat a
centres externs a la UPC. S’han sol∙licitat 52 normes AENOR.

documents,

El Servei d’Obtenció de Documents de la BCT ha donat resposta a 21 peticions rebudes de centres externs a la
UPC (4 préstecs i 17 còpies de documents).
Des dels departaments del CT s'han atès

13 peticions de documents rebudes de centres externs a la UPC

(11 còpies de documents i 2 préstec).
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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
Dins el marc de la Setmana Internacional de l’Accés Obert s’ha creat la infografia “Connectors per cercar articles en
accés obert” on es mostra una selecció d'eines que ajuden a localitzar versions de documents en accés obert,
evitant el paywall, a partir de la instal∙lació d'un connector al navegador.
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 Ciència oberta
S’ha elaborat un joc virtual sobre ciència oberta i s’ha difós durant la Setmana de l'Accés Obert 2019. El joc s’ha
basant en l’Open Access Jeopardy Game.

 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 UPC, Tesis doctorals i Videoteca digital de la UPC:

490 treballs acadèmics publicats (287 TFG ESEIAAT, 39 TFG
CITM, 164 TFM de diferents màsters oficials impartits al
Campus de Terrassa).

11

números i 89 articles publicats: Intangible Capital (3
números i 14 articles); JIEM (3 números i 28 articles); JAIRM (2
números i 7 articles); JOTSE (3 números i 40 articles).

373

e‐prints publicats (166
embargament, 84 en tancat).

en

obert,

123

amb

41 tesis incorporades a UPCommons – Tesis
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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 publicacions de congressos duplicades en què participaven investigadors del Campus
de Terrassa.

 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 880 publicacions del PDI del Campus de Terrassa.

Evolució del nombre d'activitats revisades a DRAC
1290

1.300
1155

1183

Activitats

1.100

1035
985
904
880

900
810

857
771
700

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

 GEOCommons. La UPC en el territori
S’han afegit 231 publicacions geolocalitzades noves del Campus de Terrassa a GeoCommons, amb un total de

648 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

6 projectes europeus i nacionals 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 participat a la reunió d’inici dels projectes:
‐
‐

H2020‐813844‐CAFE ‐ Climate Advanced Forecasting of sub‐seasonal.
H2020‐826600‐VIZTA ‐ Vision and Identification Z‐sensing Technology and Applications

S’ha col∙laborat amb el CTT del Campus per millorar el flux d’informació relacionada amb els projectes i el
suport ofert i s’han atès 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 difós el Servei de Propietat Intel∙lectual (SEPI). Durant el 2019 s’ha donat resposta a 6 consultes rebudes i
s’ha potenciat la introducció de continguts sobre drets d’autor i propietat intel∙lectual a les activitats
formatives impartides per la biblioteca.

19

La Biblioteca participa en el Grup de Treball de Prevenció del Plagi (SBPA). L’objectiu és donar suport al
desenvolupament de Procediment de prevenció de plagi provat pel Consell de Govern.

 Articles indexats d’investigadors del Campus de Terrassa
S’ha creat una pàgina web a Bibliotècnica per a l’informe anual que la biblioteca elabora amb el recull dels
articles publicats per als investigadors del Campus de Terrassa en revistes indexades al Journal Citation
Report durant el 2018.

 Articles indexats d’investigadors del Campus de Terrassa
S’ha posat en marxa a la BCT el Servei de Suport a la Informació sobre Patents, amb l’objectiu de donar
suport als investigadors interessats en fer una sol∙licitud de registre d’una invenció. Durant el 2019 s’han
realitzat 10 informes de cerques de patents.
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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 fer‐les
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.

 Gamificació en la formació d’usuaris

S’ha incorporat una activitat de gamificació,
mitjançant l’aplicació Kahoot, en

3 sessions del

nivell 1 de la competència genèrica, amb una
bona acollida per part dels estudiants.
Les assignatures han estat:
‐ Física I (Grau Audiovisuals): 2 sessions
‐ Fonaments d'Informàtica (Grau Fase comuna):
1 sessió

 Nous vídeos tutorials sobre el DiscoveryUPC
 DiscoveryUPC: presentació
 DiscoveryUPC: com cercar llibres
 DiscoveryUPC: com localitzar un article de revista
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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.

 Enquesta de satisfacció dels serveis bibliotecaris als estudiants


Durant al mes de març s’ha realitzat una enquesta de satisfacció adreçada a les estudiants per tal de recollir
l’opinió i propostes de millora en relació als servei de la biblioteca.
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 Simulacre d’evacuació
El 12 de desembre es va fer dur a terme un simulacre d’evacuació. En el moment del desallotjament hi havia
119 persones a l’edifici.

 Millora de

la gestió del coneixement amb l'ús d'eines de treball

col∙laboratiu


S’ha implementat Trello com a eina de treball col∙laboratiu per a la gestió dels objectius anuals i com a eina
per millorar la gestió i la comunicació de les incidències internes diàries entre tot el personal de la biblioteca.

Trello per als objectius 2019

Trello per a les incidències internes de la BCT
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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:























Com utilitzar les xarxes socials per divulgar la recerca, ICE (UPC)
Disseny de cartells i flyers en format digital amb programari lliure, SDP (UPC)
B1 ‐ Let’s speak in English! SDP (UPC)
Com gestionar les queixes i les reclamacions en l’atenció a l’usuari, SDP (UPC)
Com utilitzar les xarxes socials per divulgar la recerca, ICE (UPC)
Derwent Innovations Index, FECYT i Clarivate
Eines i recursos per a la correcció i la traducció automàtica de textos, SDP (UPC)
Engineering Village (Inspec, Compendex i Paperchem), Elsevier
Formació bàsica en Prevenció de Riscos Laborals, SDP (UPC)
Formació específica per als equips d’intervenció, comunicacions i caps d’emergència del Pla
d’autoprotecció, SDP (UPC)
Llei de protecció de dades: estic protegint bé les dades de caràcter personal? SDP (UPC)
Metodologies docents per impartir sessions de formació. Recursos teatrals per a la docència,
SDP (UPC)
Programa d’habilitats directives. Lideratge i direcció d’equips de treball. SDP (UPC)
Programa d’habilitats directives. Nivell 2: lideratge i presa de decisions. SDP (UPC)
Pla d’autoprotecció i simulacre d’emergència, SDP (UPC)
Presentacions amb storytelling, SDP (UPC)
Seguretat TIC en l'entorn de treball: riscos i perills d'internet, SDP (UPC)
Taller “Accés obert i IEEE”, CSUC
Taller “Atenea PhD i DRAC‐UPCommons”, SIRDI‐GPAQ i SBPA
Web of Science, FECYT i Clarivate
Memòria Digital UPC (MDUPC): per preservar i fer visible la memòria fotogràfica de la
universitat SDP (UPC)

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




Seminari «Avaluació de la ciència», Universitat de Barcelona, 19 de febrer
Jornada de Bones Pràctiques i disseny de cursos ATENEA, ICE (UPC), Barcelona, 28 de juny
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EIX F LA MILLORA DELS ARXIUS
Avançarem en les polítiques d’arxiu i en l’organització del sistema integral de gestió documental de la
Universitat per millorar la qualitat de la gestió, conservar la memòria corporativa i participar en el projecte de
desenvolupament de l’administració electrònica.

Objectius generals






Participar en la formalització de la política arxivística de la Universitat en col∙laboració amb els diferents
agents implicats.
Portar a terme una auditoria del sistema de gestió documental de la UPC.
Desenvolupar el Sistema de Gestió Documental de la UPC.
Donar suport al projecte d’e‐Administració de la UPC.
Millorar els instruments de descripció de l’Arxiu UPC.

 Memòries institucionals de l’escola
S’han incorporat 14 memòries institucionals de
diferents èpoques de l’escola industrial de Terrassa a
UPCommons.

Memoria‐Estadística
La
més
antiga
és
la
correspondiente al curso 1927 a 1928 de la Escuela
Industrial y de Ingenieros de Industrias Textiles de
Tarrassa
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 Documents històrics de l’Escola d’Enginyeria de Terrassa

S’han introduït 29 documents antics sobre les
diferents etapes de l’Escola d’Enginyeria de Terrassa al
Dipòsit de Fons Antic. Compost per diferent tipologia
documental com discursos inaugurals, lliçons
magistrals, reglaments, conferències, programes de
les assignatures, etc.
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