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1.Serveis de suport als estudiants i a la docència
1.1 Obertura de la Biblioteca i visitants
L’horari habitual de la Biblioteca era de 9 a 20h de dilluns a divendres. Una reorganització
interna del personal de la Biblioteca va permetre ampliar l’horari d’obertura a les 8:30 des del
dia 4 de març del 2019. Per tant l’horari de la BCBL de dilluns a divendres és de 8:30 a 20 h.
Durant el 2019 la Biblioteca va estar oberta un total de 249 dies i 2.724,5 hores, tenint en
compte els caps de setmana i nits d'obertura extraordinària. Si no tenim en compte l'obertura
de caps de setmana i nits, el total de dies d'obertura ha estat de 197 i 2.639 hores.
Tot seguit es mostra una gràfica amb l’increment de dies d’obertura del 2019 respecte el 2018.
L’increment de les obertures de cap de setmana i festius són la dada que explica aquest
increment.
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El 2019 la biblioteca ha tingut un increment de visitants. L’increment ha estat del 10,5% si no
es tenen en compte les obertures extraordinàries (nits i festius) i del 16% si es tenen en compte
les ampliacions horàries.
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1.2 Obertures extraordinàries (nits i festius)
Caps de setmana i festius
Durant els períodes previs i durant els exàmens finals la biblioteca amplia la seva obertura
tancant a les 22.00 h. de dilluns a divendres i obrint dissabtes i diumenges de 9 a 22.00 h.
Durant l’any 2019 hem vist com s’han consolidat les obertures extraordinàries i com ha
augmentat el nombre d’usuaris que han vingut, hem passat dels 1696 del 2018 als 6075 del
2019 (tot i que cal destacar que es va poder obrir molts més dies, el 201810 dies i el 2019
24).Durant les obertures extraordinàries només s’obre la Planta 1 de la Biblioteca, amb l’aula
informàtica inclosa.
caps de setmana o festius que es va obrir:
•

5, 6, 12 i 13 de gener

•

23, 24, 30 i 31 de març

•

1, 2, 8 i 9 de juny

1500

•

26 i 27 d'octubre

1000

•

1, 2 i 3 de novembre

•

27, 28, 29 i 30 de desembre
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Durant tot el 2019 s’ha pogut ampliar els horaris a les nits en els períodes previs als exàmens,
en concret s’ha ampliat l’horari de 20 a 22 h durant 35 dies, l’ocupació a les nits també s’ha
anat consolidant i l’acceptació dels usuaris ha estat bona. En les obertures de nits han vingut
1818 usuaris.

Ocupació nits 2019

La Biblioteca durant el 2019 ha obert les nits:
•

Del 18 de març al 4 d’abril

•

Del 27 de maig al 7 de juny

•

Del 21 d’octubre al 5 de novembre
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1.3 Sales de treball en grup
Les sales de treball en grup amb reserva de la biblioteca (Planta 2) són un dels recursos més
utilitzats i la seva utilització creix any rere any. Al 2019 es van fer 3513 reserves, l’any 2018 n’hi
va haver 3470, per tant veiem un lleuger increment d’un any respecte l’altre.
Reserves de sales de treball en grup BCBL-2019
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Les sales de treball en grup sense reserva de la planta 1 també són molt utilitzades sobretot en
els períodes previs als exàmens. Per aquest motiu coincidint amb les dates de les obertures
extraordinàries s’habilita l’Aula de Formació com a sala de treball en grup.

1.4 Préstec de llibres

Préstec de llibres BCBL 2019

L’any 2019 s’han prestat 3341
llibres entre els nostres usuaris.
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1.5 Préstec d’ordinadors portàtils
L’any 2019 hi ha hagut 3097 préstecs d’ordinadors portàtils. Malgrat això el deteriorament de
l’equipament i la manca de recursos per millorar-los impedeix que es pugui oferir un bon servei
als estudiants.
Durant l'any 2019 els Serveis Generals de Biblioteques ens van comprar 5 portàtils nous. Estan
equipats amb ofimàtica
bàsica i els escriptoris
Prestec d'ordinadors portàtils BCBL-2019
virtuals que utilitzen les
518
600
escoles per a poder accedir al
457
420
500
377
programari tècnic que es
400
264
258
227 209
necessita per les tasques
215
300
141
200
acadèmiques.
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1.6 Préstec altres equipaments
El préstec d’altres equipaments inclou el préstec dels carregadors de mòbils, calculadores,
tauletes, auriculars, endolls, USB, etc. Aquest servei incrementa el seu ús any rere any, l’any
2018 es va fer el préstec de 3434 equipaments i el 2019 3927, això implica un augment del
12,5%. El préstec de materials de suport a l’estudi per part dels estudiants és una demanada
cada vegada més elevada i al qual la Biblioteca intenta donar resposta fàcilment.
Préstec d'altres equipaments BCBL 2019
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1.7 Aula informàtica
L’Aula d'informàtica està composta per 20 ordinadors amb els programaris tècnics de les dues
escoles del campus. Durant l’any 2019 s’ha portat a terme una prova pilot d’accés al programari
a través d’Escriptoris virtuals “RAVADA”. Aquesta prova pilot no permetia que programes com
SolidWorks o Autocad (on es requereixen targetes gràfiques potents) hi estiguessin inclosos i
per aquest motiu s’ha hagut de garantir dues vies d'accés a l’equipament informàtic de l’aula:
accés al programari a través dels escriptoris remots i accés local. S’han fet ajudes i tutorials de
suport a l’aula.

Gràcies a la participació de les escoles (EETAC i ESAB) i de la UTG, s'han adquirit 5 ordinadors
(CPU, pantalla, teclat i ratolí) per a l'Aula Informàtica de la BCBL.
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1.8 Servei de producció audiovisual (NOU)
A l’inici del curs 2019-20 la Biblioteca ha posat en funcionament el Servei d’auto
enregistrament i autoedició de vídeos, obert a tota la comunitat del Campus del Baix Llobregat
de la UPC (CBL). Aquest servei s’ha fet en col·laboració amb les dues escoles: EETAC i ESAB i
amb la participació de l’Àrea TIC del CBL.
El Servei ofereix un espai amb la
tecnologia necessària per poder gravar i
editar vídeos. L’espai es reserva com
qualsevol altre sala de treball en grup
durant tot l’horari d’obertura de la
Biblioteca. A l’estiu es va organitzar un
taller pel PDI a través del ICE per
ensenyar a la comunitat docent com fer
els vídeos, organitzats en aquests 3
blocs:


Formacions als estudiants



Formacions al PDI (ICE)



Erasmus /vídeo i acollides

1.9 Formacions en Competències transversals
Tipus de formacions i dades estadístiques
La Biblioteca dóna suport a la comunitat universitària en les competències:


Utilització amb solvència del Recursos d’informació



Comunicació oral (Gravacions)

A través de sessions de formació realitzades pel personal de la BCBL, i durant el 2019 s’han
realitzat les següents formacions:
Graus
Alumnes 1er
Alumnes 2n-4art
Totals

Doctorands

Assignatures Sessions
4
18
13
13
17
31

Sessions
2

Altres formacions
Mendeley, SABI

Hores
5

Hores
27
16,5
43,5

Assistents
7

Sessions
2

Tallers ICE
Com començar la teva tesi amb bon peu

Assistents
331
224
555

Màsters

Hores
4

Hores
7

Assistents
27

Sessions
2
7

Sessions
7

Hores
8

Assistents
17

Assistents
27

Aprèn a enregistrar i a editar un vídeo
Totals
Escape Room als estudiants de 1er curs

1
3

4
12

11
28

Les sessions de formació als estudiants de primer aquest curs 2019-20 s’han gamificat. Els
continguts docents i l’avaluació de l’activitat a través d’Atenea a les assignatures on s’imparteix
no ha variat però si el format de la sessió.
El fil conductor del joc era que algú els havia deixat un missatge com a estudiants de primer,
durant tota la sessió farien un seguit de proves per poder trobar on era aquest missatge:
1. Joc de pistes per la Biblioteca (substitució de la visita guiada):
Els estudiants havien d’anar recopilant informació de manera individual pels diferents espais de
la biblioteca , aquesta informació seria útil per una altre part del joc. A l’inici de l’activitat se’ls
donava un carnet per omplir amb un número.
2.Explicació tradicional del Discovery, bibliotècnica i com fer referències (vídeo)
La informació també servirà per una part posterior del joc
3.Kahoot en equips
Es va fer un Kahoot per equips (els equips es feien en base al número que tenien al carnet
d’inici de l’activitat). L’equip guanyador seria l’encarregat de desxifrar un codi secret amb la
resta d’estudiants que obria la capsa on estava el vídeo amb el missatge.
4. Desxifrar el codi secret (obrir capsa)
Una vegada es va tenir l’equip guanyador calia desxifrar el codi secret amb l’ajuda de la resta
d’equips d'estudiants. El codi secret al igual que el Kahoot s’obtenia amb els coneixements
apresos durant la sessió. A dintre una capsa amb un cadenat amb codi numèric hi havia un USB
amb el vídeo (Gravació còmica del Sheldon Cooper de la sèrie Big Bang Theory donant la
benvinguda als estudiants de primer).
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2.Serveis de suport als investigadors i la recerca
2.1 Revisió de la producció de Recerca (DRAC)
La revisió de la producció de recerca del PDI de l’ESAB i de l’EETAC també es una tasca que
implica part del temps del personal bibliotecari. Aquest any 2019 s’han revisat 378 activitats.
Tot seguit es mostren unes gràfiques on es veuen les revisions fetes per departaments i com es
publiquen posteriorment les activitats.

Revision a DRAC per departaments
1
1
2
2
2
2
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Producció per tipus de document
5

20

Article
136

Capítol
Congrés

181

Llibre
Report
11

Publicació a UPCommons (accés obert i tancat)
63
182

Open Access

9

Tancat

2.2 Servei d’Obtenció de Documents
Durant l’any 2019 es van demanar 65 (37 a l'any 2018) documents i se’n van servir 16 (10 any
2018). L’activitat de documents servits i demanats al SOD l’any 2019 s’ha vist incrementada
substancialment.

2.3 Servei de Propietat Intel·lectual
Durant l’any 2019 hem rebut 5 consultes de PDI relacionades amb temes de propietat
intel·lectual i llicències: ús d'imatges, versions d'articles i Creative Commons. Pel que fa a les
consultes dels estudiants solen fer referència al dipòsit del TFG's i mètodes de publicació.

2.4 Servei d’informació sobre patents
Durant l’any 2019 s’ha implementat el servei d’assessorament en la cerca de patents. La
majoria de consultes rebudes han sigut d’estudiants que estan realitzant algun projecte
innovador en col·laboració amb l’Espai Emprèn.
Trobareu més informació a: https://bibliotecnica.upc.edu/investigadors/patents

3. La Biblioteca com a espai
La continua adaptació dels espais de la BCBL a les demandes dels nostres usuaris és un tema en
constant evolució. Durant el 2019 hem seguit implementat millores en aquesta línia:
Passadissos planta 1: hem continuat adaptant el vestíbul de la planta 1 com a espai de treball
distès, amb mobiliari i equipament nous: taules altes per prendre un cafè i pufs i suports de
portàtils per poder treballar sense una taula convencional.
Cafetera: finalment hem aconseguit posar una màquina de Vending de cafè que era una petició
recorrent des de feia anys a la Biblioteca. Això permet que en les obertures extraordinàries la
gent no s’hagi de desplaçar al poble de Castelldefels per prendre un cafè.
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Vidres d’aïllament plantes 1 i 2 → durant l’estiu del 2019 gràcies a l’aportació econòmica de la
UTG s’ha finalitzat la instal·lació de vidres d’aïllament de les plantes 1 i 2. Aquests vidres eren
una demanda des de la creació de la Biblioteca (2006), però les retallades econòmiques i la
manca de pressupost no ho han permès fins aquest any 2019.

Vestíbul planta 0 (entrada a la Biblioteca):
Durant l’any hem fet unes modificacions a l’entrada de
la Biblioteca:
-Totes les taquilles de la planta 1 s’han baixat a la planta
0 (normals, maletes i cascs)
-A la planta 0 també s’ha incorporat un punt UPCshop
amb l’aparador dels productes que ofereixen, la venta
es fa online a: http://www.upc-shop.com/
-Les taquilles de la planta 2 s’han baixat al nou espai de
co-working.

4. Com ens comuniquem amb tu: et fem saber el que
passa i el que fem
4.1 Butlletins mensuals diversificats per col·lectius (estudiants i PDI)
Els canals de comunicació de la Biblioteca estan sempre en evolució i el butlletí de notícies
mensuals és una de les parts en que s’hi treballa més. L’objectiu d’aquest any era fer arribar les
comunicacions a més públic i per això s’han fet les següents actuacions:
Butlletí que s’envia als estudiants: per ajudar a la comprensió dels estudiants Erasmus, dels
màsters, etc. Aquest any s’ha traduït la notícia del mes que s’envia als estudiants també a
l’anglès.

11

Butlletí que s’envia al PDI: Per diversificar les informacions i sortir de la biblioteca s’ha
col·laborat amb altres unitats del campus que generen notícies i s’han inclòs els apartats: Què
hi passa al Campus ? , Empresa i Campus i Recerca al Campus.

Butlletins de notícies de la BCBL publicats el 2019
5
10

Butlletins per als estudiants
Butlletis per al PDI i PAS
Butlletins extraordinaris per la PAS, PDI i estudiants
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Butlletins especials del 2019

Butlletins extraordinaris
50 anys de la primera missió tripulada
Febrer
a la Lluna
Març
El Dia de la Dona al CBL
Chemistry & Materials Science:
col·lecció de llibres electrònics
Abril
(SpringerLink)
Juliol
Especial estiu a la BCBL
Desembre
Bones Festes!
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4.2 Les nostres xarxes socials
La organització de les xarxes socials la porta a terme un equip de personal de la Biblioteca que
coordinen les informacions i les distribueixen en funció del contingut a una xarxa o varies, per
arribar al màxim a la nostra audiència (usuaris).

Instagram
La xarxa Instagram és la primera xarxa en quan a nombre de seguidors (800) i en quan a
visualitzacions de les informacions. És la xarxa preferida pels estudiants de la UPC.
Tot seguit es mostra una gràfica amb les consultes de les publicacions del 2019:

El post més consultat va ser el que vàrem publicar a arrel de
la jubilació definitiva del nostre company Pedro López. Amb
118 m'agrada i un gran abast de 470.
Un gran homenatge que vam voler fer un company que ha
treballat durant molts anys a la UPC.

Twitter
Twitter es posiciona com la segona xarxa social de la BCBL en nombre de seguidors (710) i la
primera en continguts publicats.
És la xarxa social més antiga de la biblioteca i la més consultada pel PDI del campus.
Al 2019 el tweet més vist va tenir 7019 consultes i el tweet amb més interacció 79.
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Tweet més vist amb 7019 consultes

Tweet amb més interaccions (79 en total)

Facebook és la tercera xarxa social de la BCBL en quan
a nombre de seguidors, el post més visualitzat l’any
2019 va ser un sobre la nova màquina de cafè a la
Biblioteca, ubicada a la planta 1.

4.3 La informació a la web i Google business
Web BCBL
La web de la Biblioteca continua sent un element d’informació important per als nostres
usuaris, el 2019 va rebre 15895 visites. Les consultes a la web de la BCBL la situen en 10a
posició si les relacionem amb el nombre total de visites de la web general del Servei de
Biblioteques (bibliotecnica.upc.edu). Algunes de les pàgines més visitades de la web general
són l’accés a les Bases de dades, les instruccions del botó EBIB i la reserva de sales de treball en
grup.
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Google i Google business
Els usuaris que ens busquen a Internet NO ens troben cercant "BCBL" ni "Biblioteca Campus del
Baix Llobregat", sinó relacionant el nom amb Castelldefels:
Els 5 Termes més buscats a Google per trobar-nos 2019
Biblioteca Castelldefels
Biblioteca
biblioteca upc
upc biblioteca
biblioteca upc castelldefels

Núm. cerques
3200
2370
1350
800
536

GOOGLE BUSINESS BCBL 2019
Usuaris que han cercat la ubicació de la BCBL via Google Maps
Usuaris que han entrat a la web de la BCBL via Google Business
Usuaris que han trucat a la BCBL mitjançant Google Business

Núm. usuaris
1010
677
109

Com a comentaris a destacar, els espais de la BCBL sempre són el punt més “TOP”:

4.4 Altres
Televisió al Bar
Des del setembre de 2019, la BCBL col·labora amb l'àrea de comunicació del campus del Baix Llobregat, publicant (mensualment) notícies d'esdeveniments i serveis del campus a les pantalla de TV del Bar de campus
i a les 2 pantalles de la biblioteca. L'equip de la BCBL ho
gestiona mitjançant l'aplicatiu CanalBib del Servei de
Biblioteques.
Vídeo promoció estudiants Incoming
Per tal de potenciar l’arribada dels estudiants Incoming al Campus, durant l’estiu del 2019 la
Biblioteca va treballar amb l’Oficina de Mobilitat i estudiants ERASMUS i va gravar un vídeo per
promoure l’arribada dels nous estudiants.
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5. Vida de campus
La Biblioteca intenta ser el punt de trobada entre els diferents col·lectius: estudiants, PAS i PDI
a través d’activitats socialitzadores i altres que donen suport a l’estudi, docència i recerca. Tot
seguit es detallen les activitats que s’han portat a terme durant el 2019:

5.1 Activitats socials


Sant Jordi Saludable

Aquest any hem organitzat activitats de tipus lúdic per facilitar aquesta trobada. El dia de Sant
Jordi la Biblioteca es va organitzar un taller de cuina anomenat “Sant Jordi Saludable” on
Montse Vallory (Xef i personal de la biblioteca) va ensenyar a estudiants, PAS i PDI del Campus
com es preparava un púding vegà amb Chia, maduixes i coco ( i les propietats nutricionals dels
seus ingredients). L’Aula de Formació es va transformar en una cuina.



Escape Room a la Biblioteca (Castelldefesta)

El dia de la Castelldefesta del Campus la biblioteca va organitzar un Escape Room a dintre dels
seus espais. L’Aula de Formació es va convertir en un laboratori a l’Antàrtida.
Es va demanar a una empresa de Sitges que organitzava aquestes activitats que ens dones un
cop de mà (de manera altruista) i i vàrem seleccionar els participants prèviament a través
d’una pregunta relacionada amb el tema del joc que es faria que els participants havien de
respondre.
Agraïm la col·laboració de l’empresa SitgesEscape, ja que sense ells l’activitat no s’hauria pogut
realitzar.
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5.2 Suport a l’aprenentatge de l’anglès


Time to talk

Durant tot l’any 2019 la Biblioteca en col·laboració
amb el Servei de Llengües de la UPC, l’ESAB i
l’EETAC ha organitzat sessions de conversa en
anglès. Aquestes sessions s’han fet durant els mesos
lectius amb aturades a l’inici dels períodes
d’exàmens, en total s’han fet 12 sessions. Les
activitats de converses es feien cada dijous de 14 a
15h a l’Aula de Formació de la Biblioteca. Aquest
any hem tingut com a professor Matthew Watson.

5.3 Difusió de l’activitat de recerca (Research Café)
Amb l’objectiu de donar a conèixer a la comunitat CBL alguns dels projectes de recerca que s’hi
estan portant a terme, el 30 d’octubre es va organitzar el “Research Café” on Clara Prats
(Fighting against tuberculosis with computational models), , Oscar Casas (Tecnologia i
discapacitat) i Enric pastor (Tecnologia de drons) ens van explicar alguns dels projectes amb els
que treballen.
Trobareu les presentacions a: https://upcommons.upc.edu/handle/2117/178020

Aquesta activitat es va emmarcar dintre de les activitats de l’Open Access Week (octubre).
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5.4 Exposicions


Febrer

“50 anys de l’arriba de l’home a la lluna”, aprofitant les activitats que l’EETAC va organitzar en
commemoració de l’arribada de l’home a la lluna es va preparar una selecció de títols
electrònics i de títols en paper que es van agrupar a la planta 1 de la Biblioteca.



Març

Dones i ciència
Aprofitant el dia de la dona aquest mes es va demanar la col·laboració de la Biblioteca
Francesca Bonnemaison (Barcelona) que ens va cedir temporalment part del seu fons
relacionat amb dones científiques. Durant tot el mes es va poder agafar en préstec i consultar
una selecció d'aquest fons.
Alguns professors del Campus també ens van ajudar a valorar alguns dels títols i la importància
dels descobriments o desenvolupaments fets per dones de les quals s’hi parla.
Dones amb impacte al Campus del Baix Llobregat
Per tal de difondre la recerca que feien les investigadores del Campus del Baix Llobregat i
aprofitant el dia de la dona, durant el mes de març es van preparar uns pòsters que es van
posar a les escoles: ESAB i EETAC amb una tria de les dones que tenien com a mínim un article
molt citat a la BDD SCOPUS. Les dades de cada dona es van treure de les fonts d’informació de
la Universitat (DRAC, FUTUR, portal d’experts UPC, etc.) i contactant directament amb elles.
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Maig i juny

Exposició: L'enginy (in)visible. Dones i tecnologia: passat, present i futur
Durant els mesos de maig i juny es va gaudir de l'exposició "L'enginy
(in)visible. Dones i tecnologia: passat, present i futur" a la planta 0 de la
Biblioteca. L'exposició mostrava la (in)visible dificultat associada a la
promoció del talent femení en l'àmbit tecnològic.

6. Visibilitat col·leccions UPC
Les tasques de revisió, indexació i publicació de la producció acadèmica, docent i de recerca del
Campus és una de les prioritats del dia a dia de la Biblioteca. La publicació de la documentació
a UPCommons permet visibilitzar tot el que s’està treballant.

6.1 Col·lecció acadèmica al CBL (ESAB, EETAC)
Dipòsit d'exàmens
Durant el 2019 com a novetat s’han començat a introduir els enunciats dels exàmens de
l’EETAC i s’ha continuat introduint exàmens de l’ESAB. Actualment al dipòsit d'exàmens hi
ha514 exàmens (218 ESAB, 289 EETAC). Tot i això l’alta demanda dels estudiants no queda
encara suplia ja que no totes les assignatures permeten que es dipositin els exàmens a la
Plataforma de la UPC (d’accés restringit a la comunitat UPC).
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TFG's ESAB

Dipòsit de treballs acadèmics

17,00%
45,50%

ESAB (112 TFG's)


Open Access 51 (45,5 %)



Tancat per decisió de l’autor: 42 (37,5 %)



Confidencials: 19 (17 %)

37,50%

Open Access

Tancat per decisió de l'autor

Confidencials

TFG's EETAC
18,80%

EETAC (122 TFG's)
23,80%



Open Access 70 (57,4 %)



Tancat per decisió de l’autor: 29 (23,8 %)



Confidencials: 23 (18,8 %)
Open Access

57,40%

Tancat per decisió de l'autor

Durant el 2019 ha disminuït el nombre de TFG de l’ESAB dipositats en accés obert (2018,
66,4%) mentre que en el cas de l’EETAC aquest percentatge s’ha incrementat respecte l’any
anterior (2018 48,9 %).

6.2 La col·lecció científica i la recerca al CBL
Estudis bibliomètrics mensuals
Per tal de donar visibilitat a la producció de les escoles i dels departaments del Campus del Baix
Llobregat es publiquen estudis bibliomètrics. Durant el 2019 també es va canviar la presentació
i es van començar a enviar els articles de manera més visible als butlletins de la Biblioteca. En
concret es van publicar els següents reculls d’articles publicats: gener, febrer-març, abril-maig,
juny-juliol-agost, setembre-octubre, novembre.
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Confidencials

Estudi bibliomètric de les publicacions de l’EETAC
A petició de la direcció de l’EETAC, durant el 2019 es va realitzar un estudi bibliomètric de les
publicacions dels professors de l’escola en l’activitat de recerca.
Es van analitzar les publicacions indexades a la base de dades Scopus durant el període
comprès entre els anys 2008 i 2018, escrits per autors pertanyents a l’EETAC (segons directori
de l’escola, dades de Futur, el portal de la recerca a la UPC i dades consensuades per l’Escola).
També es van tenir en compte les vinculacions d’alguns professors limitades a un període de
temps concret.
A l’informe es presenten les dades recollides segons la font on s’han publicat, els autors que
han publicat, i el tipus de document publicat.
Es van analitzar també els centres co-autors amb la UPC en l’afiliació dels documents, i els anys
de publicació. El document també mostra els vint documents que han rebut més cites en
aquest període.

6.3 Les col·leccions patrimonials
La Memòria digital de la UPC
A part de les col·leccions tecnològiques, les escoles de la UPC també tenen un patrimoni
cultural interessant i molt important de preservar. En questa línia la UPC disposa d’un repositori
gràfic on emmagatzemar fotografies que van mostrant l’evolució de la UPC i les seves escoles i
unitats . Aquest repositori és la Memòria digital de la UPC.
La Biblioteca durant el 2019 va treballar en la recopilació de la història gràfica de l’escola
centenària del Campus: l’ESAB per posar-la a la disposició de tota la comunitat.
Un recull de fotografies per mostrar l’evolució històrica de l’ESAB s’agrupen sota l’ exposició:
L’ESAB: la primera escola d’Enginyeria Agroalimentària de Catalunya

7. Direcció BCBL
7.1 Pressupost
Durant el 2019 el Servei de Biblioteques de la UPC va tenir les següents partides relacionades
amb la compra de material bibliogràfic (en suport paper o digital):
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Adquisicions del material bibliogràfic (llibres i altres materials): 190.000 €



Subscripcions a Revistes i Bases de dades UPC: 425.000 €



Subscripcions a la Biblioteca Digital de Catalunya (CSUC) 970.000 €

Pel que fa a la Biblioteca del Campus de Baix Llobregat el 2019 va disposar de 8787,75 € de
pressupost per la compra de llibres en suport paper o electrònic, el pressupost es va distribuir
de la següent manera: compra de llibres pels graus (6,385,98 €), llibres pels màsters (401,98 €)
i llibres d’especialització (1995,79 €).
Des dels Serveis Generals de Biblioteques s’adquireixen les revistes per totes les biblioteques
de la UPC, l’import de les revistes de la BCBL (totes en suport electrònic) és de 18.693 €.
Distribució compra de llibres BCBL

Nombre de llibres comprats - 2019

1.995,79 €
401,98 €

65
88

6.385,98 €

3
Grau

Màsters

Grau

Especialització

Màsters

Especialitzacio

7.2 Personal
L’any 2019 hi ha hagut moviments de personal a la BCBL:


Jubilació total del nostre tècnic de suport Pedro López (Gener 2019)



Incorporació a la Biblioteca de Montse Vallory (bibliotecària) a partir del trasllat a
la Biblioteca d’Arquitectura de Susanna Fernández (Febrer 2019)



Reincorporació a la Biblioteca de Consol García, Responsable de Serveis (Gener
2019)



Incorporació de Berta Anglada (tècnica de suport GEOBIB, que realitza tasques de
suport de tarda a la BCBL i a la Biblioteca de Vilanova) (Octubre 2019)

Actualment a la Biblioteca hi treballen 10 persones (el 50% amb reducció de jornada).

7.3 Assistència a cursos, visites, etc.
Visites
Durant l’estiu del 2019, el personal de la BCBL va fer visites a altres biblioteques universitàries
per conèixer projectes d’interès. Aquestes visites van estar organitzades pel CSUC (Consorci de
Serveis Universitaris de Catalunya):


Biblioteca de Blanquerna facultat Comunicació i Relacions Internacionals (els Booktubers en l'entorn universitari com una eina més de comunicació)



Biblioteca de la Pompeu Fabra del Campus de Poble Nou (els Serveis de la Factoria)
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Biblioteca de la Universitat de Girona (Formació d’usuaris)

Cursos
Durant l’any 2019 el personal de la BCBL ha assistit als següents cursos de formació:
Plans de protecció individual i seguretat en l’entorn de treball
Tot el personal de la BCBL va realitzar el curs:


Pla d’autoprotecció i simulacre d’emergència (posteriorment es va realitzar un simulacre d’evacuació de l’edifici D7)

I el personal nou va fer el curs:


Formació bàsica en prevenció de riscos laborals

Gestió, habilitats personals i especialització
El personal de la Biblioteca va realitzar els següents cursos organitzats pel Servei de
Desenvolupament Professional:


Introducció a l’anàlisi de dades, tractament i processament de dades



Màrqueting viral, elaboració i planificació de màrqueting viral



Gamificació: tècniques, mecàniques i dinàmiques per un entorn educatiu



Introducció als principis i pràctiques de la gestió de projectes



Recursos avançats (indexació i macros) per editar i millorar textos en format Word



Eines i recursos per a la correcció i la traducció automàtica de textos



Comunicació presencial i virtual



Iniciació a GIMP i a INKSCAPE



Convocatòries i projectes de recerca: principis de gestió bàsica



Dones científiques i xarxes socials: trencant estereotips



Elaboració d’un projecte de visualització de dades



Disseny de cartells i flyers en format digital amb programari lliure



Marc normatiu general de les universitats públiques



El pla de prevenció de la UPC



Anàlisi de mètriques i informes de resultats de la presència i ús de les xarxes socials



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

Idiomes


Preparació per a l’examen Advanced (Cambridge English Certification)



Preparació per a l’examen FCE (First Certificate Exam-Cambridge English Certification)



Let’s speak in english
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Atenció a l’usuari en anglès: nivell bàsic III

Presentacions, jornades, etc.
Presentació al Fòrum de coneixements de Biblioteques: Entrevistes al PDI CBL, presentat per
Bea Benítez al febrer de 2019.

7.4 Projectes en curs


Renovació de l’equipament informàtic

Durant el 2019 es va engegar un pla de renovació de l’equipament informàtic de la Biblioteca,
donat el seu deteriorament. Per part de les escoles: ESAB i EETAC i la UTG es van adquirir 5
ordinadors per l’aula d'informàtica. El Servei de Biblioteques va contribuir a aquesta renovació
amb la compra de 5 ordinadors portàtils. Aquestes actuacions es preveuen que es puguin anar
desenvolupar en els anys consecutius sempre i quan hi hagin recursos econòmics per totes les
parts.


Projecte BiblioLab BCBL

L’any 2019 la Biblioteca va rebre l’encàrrec de la Direcció del Servei de Biblioteques de repensar
els seus espais en relació amb l’evolució de les necessitats dels usuaris i dels canvis en l’entorn
educatiu i de recerca.
Per engegar el projecte durant l’any es van fer un seguit de visites a centres i altres biblioteques
de referència que han implementat el concepte de “BiblioLab” en la seva organització i
funcionament. Per cadascuna de les visites es va fer un recull dels punts més interessants per
a tenir en compte de cara al futur BiblioLab BCBL.
Els centres visitats van ser:


Citylab de Cornellà (visita el 10 d'abril de 2019)



LivingLab de la Biblioteca Miquel Batllori de Volpelleres de Sant Cugat del Vallès (visita
el 25 d'abril de 2019)



Projecte Open Labs de la Universitat Autònoma de Barcelona (visita el 16 de maig de
2019)



Biblioteca de Poblenou de la Universitat Pompeu Fabra (visita el 18 de novembre de
2019)

Relacionat amb aquest projecte el dia 21 de novembre es va realitzar una jornada de treball
amb tots els col·lectius del Campus: 8 estudiants, 5 PDI i 5 PAS que va servir per tenir una
imatge de les necessitats, inquietuds i suggeriments locals a tenir en compte pel disseny dels
nous espais i serveis.
Pel desenvolupament de la sessió es va comptar amb la col·laboració de Maria Álvarez,
companya de la Biblioteca de la UPC de Vilanova.
Durant l’any 2020 es treballarà en la redacció d’una proposta amb tota la informació i les idees
recollides i es començaran a aplicar algunes de les propostes de més fàcil realització.
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La futura sala de co-working a l’Aula de Formació

Aquest any 2019 Mar Romaní ha participat en el Grup de Treball NexusXXI que estudia la
possibilitat de crear espais oberts de co-working a la Comunitat UPC. Des de la BCBL es va
proposar oferir un d’aquests espais a l’Aula de Formació, amb aquest projecte es pretén poder
tenir oberta sempre la sala i equipar-la amb mobiliari modular i adaptable a les diferents
activitats que s’hi poden dur a terme. La proposta va ser aprovada per la Gerència de la UPC i
ara ens resta la rebuda del nou mobiliari per posar-la en funcionament.
Tot seguit es mostra una imatge de com serà aquest nou espai:
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