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Introducció

Presentem l’Informe 2005 del programa estratègic de biblioteques de la UPC, Paideia 2000-2005.

Aquest informe està estructurat en tres parts: la part A, amb les activitats segons els 5 eixos del programa

Paideia:Aprenentatge, Recerca, Digital, Humanisme i Organització; la part B, amb les activitats concretes que

han realitzat cada una de les biblioteques del Servei i on, per tant, el lector podrà saber quines han estat les

accions més significatives de la biblioteca que habitualment utilitza; i finalment, la part C, que inclou els qua-

dres de dades estadístiques de l’activitat de l’SBD.

Són moltes i destacables les accions realitzades per les biblioteques.Aquesta és una anàlisi i un resum de les

polítiques implementades:

Més llibres i més revistes per estudiar i investigar. Les biblioteques de la UPC, mitjançant els pressu-

postos assignats per la UPC, han incrementat els seus fons bibliogràfics tant en suport paper com en suport

electrònic.Així doncs, l’estudiantat dels primers cursos pot consultar les bibliografies que el professorat cita

a les guies docents i els investigadors poden accedir a més de 10.000 títols de revistes majoritàriament en

format digital des dels seus despatxos i laboratoris.

Més cursos de formació sobre habilitats informacionals.Aquest any les biblioteques han continuat

desenvolupant la important tasca d’organitzar i impartir cursos de formació a l’estudiantat i professorat.

Adquirir habilitats informacionals per a la cerca, ús i aprofitament dels recursos d’informació (bases de dades,

revistes electròniques, gestors de referències, etc.) serà cada vegada més essencial dins d’un model docent en

el qual es proposa un aprenentatge centrat en l’alumne. El marc de Bolonya comportarà que l’estudiantat es

vegi més implicat en mètodes d’aprenentatge basats en l’ús intensiu de recursos d’informació, que els respon-

sabilitzarà de localitzar els materials impresos o electrònics trobats i valorar-los.

Més espais amplis i confortables a les biblioteques. Durant els darrers anys i mitjançant els plans 

d’inversions, a la UPC s’han construït noves biblioteques i s’han rehabilitat i millorat els espais de gairebé

totes.Aquest any s’ha inaugurat la nova biblioteca del Campus de Manresa, BCUM, s’ha iniciat la construcció

de la nova biblioteca del Campus de Castelldefels, s’ha ampliat la biblioteca de l’FME i s’han iniciat les obres

de la biblioteca de l’ETSAB.

Més serveis digitals i virtuals a Bibliotècnica: la biblioteca digital de la UPC. A més de l’important

increment de revistes electròniques, llibres electrònics i altres materials digitals accessibles per a tota la

comunitat de la UPC, s’han implementat nous serveis virtuals com és el Laboratori Virtual d’Idiomes, els

diversos portals temàtics i els repositoris institucionals de producció científica de la UPC oberts a Internet.

Més ordinadors disponibles per als usuaris. Les biblioteques de la UPC posen a disposició dels seus

usuaris un parc informàtic de més de 500 ordinadors. Els estudiants poden accedir als catàlegs, connectar-se 

a Internet, realitzar consultes, treballar amb els seus arxius, etc.Aquest any i mitjançant l’ajut econòmic del

MEC concedit per la renovació del Certificat de Qualitat de l’ANECA, les biblioteques han adquirit ordina-

dors portàtils que els usuaris poden utilitzar en règim de préstec.També aquest any ha acabat el procés d’im-

plementació de la xarxa sense fils a totes les biblioteques.



Introducció

Més suport a la innovació docent. Amb les Factories de Recursos Docents ubicades a les biblioteques,

el professorat disposa de tot tipus de recursos per desenvolupar els seus projectes de millora i innovació

docent. La memòria 2005 d’actuacions de La Factoria editada conjuntament amb l’ICE així ho demostra.

Cada vegada més, el professorat fa ús d’aquest recurs gratuït que les biblioteques posen al seu abast.

Més professionals amb vocació de servei als usuaris. Aquest any s’han acabat de realitzar i implemen-

tar els perfils dels llocs de treball i també s’han convocat i resolt 13 places d’oposicions de facultatiu bibliote-

cari.A més, s’ha realitzat una gran quantitat d’activitats de formació a mida relacionades amb el desenvolupa-

ment de les competències professionals de totes les persones que treballen a l’SBD.

Amb aquest Informe 2005 finalitza el programa PAIDEIA 2000-2005.

Actualment les persones que integren l’SBD estan elaborant el nou programa estratègic de les seves bibliote-

ques per als anys 2006-2010.

L’any 2010 marca la fita per a la implementació dels canvis que el nou EEES exigeix a les universitats i també

a la UPC. Les biblioteques, com a serveis adreçats a l’estudiantat i al professorat, orienten els seus objectius

de futur tenint en compte aquests importants reptes.

L’EEES dibuixa un nou model docent i educatiu centrat en l’estudiantat. Les biblioteques de la UPC s’hauran

de convertir progressivament en entorns confortables per aprendre i estudiar de forma individual però

també en grup, de forma presencial però també de forma virtual, amb llibres però també amb recursos 

d’informació digital, amb serveis bibliotecaris però també amb altres serveis dissenyats per a un nou model

d’aprenentatge.

Convertir l’usuari que aprèn en el centre de la biblioteca és el repte de futur de les biblioteques de la UPC.

Dídac Martínez

Director del Servei de Biblioteques i Documentació
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A. Avaluació d'objectius
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Biblioteca i aprenentatge

Objectiu general de l’eix

Formació d’usuaris

Aconseguir satisfer les necessitats bàsiques actuals d'informació i documentació

dels membres de la comunitat universitària de la UPC durant el seu procés 

d'aprenentatge amb un alt grau de qualitat i exigència.

Això significa:

• Potenciar el treball conjunt entre el personal de les biblioteques i el personal

docent, amb la finalitat d'aconseguir introduir i aprofitar dins el sistema d'apre-

nentatge els diferents recursos i serveis bibliotecaris.

• Incrementar, potenciar i preservar les col·leccions bibliogràfiques bàsiques

i altres materials de suport a la docència.

• Millorar els serveis bàsics directes als usuaris, i diversificar i ampliar l'oferta

d'espais i equipaments disponibles.

• S’han fet 154 sessions d’informació sobre els recursos i els serveis bibliotecaris

d’aprenentatge per als estudiants de nou ingrés del curs 2004-2005, a les quals

han assistit un total de 4.046 estudiants (69,3 % sobre el total dels nous estu-

diants matriculats, que representa un augment del 3,8 % respecte a l’assistència

del curs 2003-2004). Les sessions han estat avaluades molt positivament tant

pels assistents com pels formadors.

• S’han introduït diverses millores en l’organització, els continguts i els materials

de les sessions d’acollida, s’han dut a terme actuacions per incrementar el

nombre d’assistents i s’ha ampliat l’oferta.

• S’ha incrementat el nombre de sessions integrades en les diferents assigna-

tures dels plans d’estudis de la UPC o a les sessions d’acollida de les 

escoles.

• S’han impartit 4 sessions de l’acció formativa de 20 hores: Com trobar la

informació que necessites: la clau de l’èxit per als teus estudis, reconeguda

amb un crèdit de lliure elecció a diferents biblioteques durant el segon quadri-
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Biblioteca i aprenentatge

Àrees d’autoaprenentatge / 

La Factoria de Recursos

Docents

Serveis bibliotecaris bàsics

mestre del curs 2003-2004. Hi han assistit un total de 53 alumnes i han estat

valorades molt positivament.

• S’ha treballat en l’elaboració d’un vídeo de presentació de les biblioteques de

la UPC, que ha de servir de complement a les sessions de presentació de les

biblioteques i dels seus recursos. El vídeo, que està previst finalitzar durant el

primer trimestre del 2005, serà consultable des de Bibliotècnica.

• S’ha treballat en el disseny de la interfície de consulta i s’han començat a intro-

duir materials al Laboratori Virtual d’Idiomes.

• S’han fet diverses actuacions de millora i difusió de les àrees 

d’autoaprenentatge.

• S’han posat en funcionament 2 noves factories a les biblioteques de l’ETSAV 

i l’EUETIB. En l’actualitat, ja hi ha 10 factories en funcionament.

• S’han elaborat 33 materials docents a les factories i s’han impartit un total 

de 3 sessions de formació amb un total de 26 assistents.

• S’ha posat en marxa el servei automàtic d’avís de disponibilitat als usuaris 

de llibres reservats al servei de préstec.

• S’han fet diverses actuacions de millora de la qualitat del Catàleg de les BUPC

i de preparació dels registres per a la migració a MARC21. En total, s’han

corregit 29.173 errors de codificació i s’han automatitzat els processos de

detecció d’errors.

• S’han elaborat unes recomanacions comunes per al processament físic dels

materials a les biblioteques, consultables a la intranet del Servei.

• S’ha participat, dins del marc de col·laboració amb el CBUC, en diverses actua-

cions del procés de canvi de sistema d’automatització de biblioteques, previst

per al període 2005-2006, i que ha de comportar també un canvi de format

dels registres bibliogràfics del catàleg.

• S’ha ampliat i millorat l’oferta de fulls informatius Accés: la biblioteca t’informa.

• S’han augmentat les ajudes des de les pàgines de recursos i serveis per a 

l’aprenentatge a Bibliotècnica.

• S’ha dissenyat una nova aplicació d’estadístiques d’aprenentatge a la intranet.

• S’han fet 8 reunions de treball amb els interlocutors d’aprenentatge de les

biblioteques, a més de les reunions anuals amb els interlocutors de préstec 

i els catalogadors, de les reunions quinzenals de la Unitat i les reunions pun-

tuals amb les altres unitats dels SGB per avançar en els projectes comuns.

• S’ha iniciat el procés per avaluar l’ús i la satisfacció de les biblioteques de la

UPC per part dels estudiants durant el curs 2004-2005. Per a aquesta sisena

edició de l’enquesta, se n’ha revisat el disseny i el procediment de distribució 

i recollida de resultats, que es farà en dos períodes diferenciats del curs (de-

sembre 2004 i maig 2005).

• S’han ofert 50 beques als estudiants de la UPC per donar suport a les bibliote-

ques.



Biblioteca i aprenentatge

Col·leccions bibliogràfiques

bàsiques

Equipaments i millores

• S’han adquirit, catalogat i integrat al Catàleg de les BUPC 30.536 documents i 602

noves col·leccions de revistes. Això suposa un increment de 21.155 nous títols.

• S’ha continuat amb el projecte de catalogació retrospectiva de fons pendents

de catalogar de les biblioteques de la UPC, mitjançant el qual s’han integrat al

catàleg 1.377 documents de 6 biblioteques. Han participat en el projecte 9

catalogadors.

• S’ha destinat un pressupost especial de 90.000 € per cobrir les necessitats de

bibliografia docent d’assignatures de titulacions de nova creació i d’assignatures

amb revisió del pla d’estudis, 60.257,72 € dels quals s’han distribuït entre les

biblioteques mitjançant la presentació de projectes concrets en tres convoca-

tòries.

• S’han fet accessibles des del catàleg les noves col·leccions electròniques dispo-

nibles a Bibliotècnica: llibres electrònics i revistes electròniques, tant gratuïts

com de pagament.

• S’ha actualitzat a Bibliotècnica la bibliografia citada a les guies docents de totes

les titulacions de primer i segon cicles i s’hi ha afegit la bibliografia de les assig-

natures de lliure elecció disponible a les biblioteques de la UPC.

• S’ha posat en marxa el portal Bibliotècnica per assignatures, que agrupa les

tres col·leccions següents: Bibliografia citada a les guies docents, Exàmens i

Materials docents presents a la Bústia del Professor.

• S’han incorporat a Bibliotècnica, per a la consulta i la lectura, 2.688 exàmens,

1.154 materials i 78 vídeos digitals.

• S’ha incrementat el nombre de llibres digitals disponibles a Bibliotècnica, mitjan-

çant la subscripció consorciada de 1.100 títols de Netlibrary, 112 títols d’Oxford

Reference Online, i la selecció de 451 títols d’accés gratuït. Simultàniament, s’ha

creat el portal que permet consultar des d’una mateixa interfície tots els llibres

digitals disponibles a Bibliotècnica, ja siguin gratuïts o de pagament.

• S’han integrat a la Biblioteca del Campus de Terrassa els fons bibliogràfics de la

sala d’estudi de Ciències de la Visió de l’EUOOT.

• S’han integrat a la Biblioteca Rector Gabriel Ferraté els fons bibliogràfics de la

biblioteca de la UNIFF.

• S’ha treballat en la definició del futur dipòsit de docència.

• S’han continuat obrint algunes biblioteques en caps de setmana, festius, nits

i períodes d’examen: BRGF, BCT, ETSAB, ETSEIB, BCUM, EPSEVG i EUETIB.

• S’ha continuat treballant en els projectes de noves biblioteques: ETSAB,

ETSEIB, EPSEB, EUPM, Campus de Castelldefels i en el projecte de la biblioteca

provisional de l’ESAB a Castelldefels.

• S’ha treballat en la planificació de noves factories a les biblioteques de

l’ETSAB, l’FNB i l’EUETIB.

• S’ha continuat treballant per incrementar i condicionar les biblioteques per a

l’accés individual a la xarxa per tal que els usuaris puguin treballar amb un PC

portàtil d’una manera autònoma i integrada en el mateix lloc on tenen la pos-

sibilitat d’estudi i lectura.
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Biblioteca i recerca

Objectiu general de l’eix

Formació d’usuaris

Intensificar el paper de les biblioteques com a proveïdores de recursos 

d'informació al servei de la recerca i la creació de coneixements desenvolupats 

a la UPC, situant la informació com un dels eixos bàsics en el camp de la

recerca.

Això significa:

• Les biblioteques han de posar a l'abast de les necessitats de recerca de la

comunitat universitària i de les empreses el suport documental perquè es

pugui incrementar la qualitat del coneixement tecnològic de la Universitat 

i de la societat.

• Aquests objectius bibliotecaris s'hauran de potenciar en un nou marc de

col·laboració i treball conjunt entre els diferents agents implicats en el marc 

de la recerca i la innovació tecnològica de la UPC.

• S’han impartit un total de 258 accions formatives en habilitats informacionals.

Hi han assistit 3.795 persones.Totes les sessions han estat avaluades molt posi-

tivament tant pels assistents com pels bibliotecaris formadors.

• S’ha reorganitzat l’oferta d’activitats formatives en: sessions d’acollida, col·labo-

racions dins les assignatures, activitats amb reconeixement de crèdits i sessions

sobre recursos d’informació.També s’han revisat col·laborativament els mate-

rials pedagògics dels bibliotecaris formadors.

• Per segon any consecutiu, la Comissió de Docència del Consell de Govern ha

aprovat la impartició per al curs 2004-2005 de dues activitats formatives de 30

hores amb reconeixement d’1,5 crèdits, adreçades als estudiants de primer i

segon cicles: Com trobar la informació que necessites i Com fer el

projecte/treball de fi de carrera: metodologia i recursos. Els bibliotecaris for-

madors han treballat conjuntament en l’establiment dels objectius, de la meto-

dologia i dels continguts de les sessions.
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Biblioteca i recerca

Serveis bibliotecaris de recerca

• S’ha col·laborat en la nova edició del ProFi (ICE) fent una presentació dels

principals recursos i serveis bibliotecaris de suport a la docència a 35 profes-

sors de la UPC.

• S’ha presentat a la COBID l’informe de les sessions de formació d’usuaris de

l’any 2003.

• S’han adquirit i habilitat 4 gestors de referències bibliogràfiques:

WriteNote, ProCite, Reference Manager i EndNote per al personal docent

i de recerca i per als estudiants de la Universitat. S’han organitzat 3 sessions

de formació sobre l’ús dels gestors en els campus Sud i Nord de Barcelona

i al Campus de Terrassa, amb l’assistència de 120 persones (30, 56 i 34, res-

pectivament).També s’han elaborat diversos materials informatius sobre

aquestes eines.

• S’han tramitat 3.321 peticions de documents fetes pels usuaris de la UPC a

proveïdors externs i s’han gestionat 3.983 peticions de biblioteques o usuaris

externs.També s’ha obert un nova edició de bons d’obtenció de documents:

130 doctorands o projectistes han fet ús d’un bo de 30 € per obtenir articles

o altres documents per als seus treballs de recerca.

• S’ha dissenyat un formulari de petició de documents per al PDI i PAS i s’ha

actualitzat el programa Petbib.

• D’acord amb el CBUC, s’han actualitzat els títols de les revistes que les biblio-

teques de la UPC han de buidar a la base de dades de sumaris.

• Per petició del vicerector de Política Científica i com a suport a l’elaboració

del Pla estratègic de recerca 2005-2010, s’ha elaborat la primera edició de

l’Observatori de la publicació científica de la UPC, que s’actualitzarà dos cops

l’any.

• Els bibliotecaris temàtics han indexat a Bibliotècnica per matèries 3.909 recur-

sos politècnics de pagament, gratuïts o en accés obert.També s’ha fet una anà-

lisi de l’organització i l’evolució del projecte de bibliotecaris temàtics i s’han

definit les principals propostes de millora d’aquest projecte.

• Per desenvolupar el seu perfil temàtic, els bibliotecaris de les anelles d’Arqui-

tectura i d’Urbanisme han rebut formació específica en aquestes disciplines.

• A l’inici del curs acadèmic, s’han facilitat diversos documents informatius sobre

els serveis i recursos bibliotecaris de recerca per als nous alumnes matriculats

als cursos de doctorat o als màsters i postgraus organitzats per la UPC i la

Fundació Politècnica de Catalunya.

• S’han elaborat o actualitzat un total de 20 Fulls Accés sobre recursos o serveis

bibliotecaris de suport a la recerca.

• S’han fet 8 reunions de treball amb els interlocutors de recerca de les bibliote-

ques i 7 reunions sobre serveis específics (Servei d’Obtenció de Documents,

formació en habilitats informacionals).

• S’ha organitzat un taller adreçat als bibliotecaris per millorar l’explotació i l’ús

dels recursos d’informació a Bibliotècnica, amb l’assistència de 22 persones.

També s’ha participat en la formació dels bibliotecaris en pràctiques. Finalment,

s’ha supervisat l’organització de sessions de formació adreçades als biblioteca-
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Biblioteca i recerca

Col·leccions bibliogràfiques 

de recerca

Integració dels recursos 

i serveis

ris sobre els següents recursos: les bases de dades Sabi, el Web of Knowledge 

i els gestors de referències.

• S’ha començat a treballar en la definició i l’organització d’un servei d’informa-

ció en xarxa a Bibliotècnica.

• S’ha publicat l’article "El camí a Europa: els serveis d’aprenentatge i recerca 

a les biblioteques de la UPC" al número 12 (2004) de la revista BiD.

• S’han publicat 3 nous números del butlletí Tech: recursos d’informació en ciència 

i tecnologia.

• S’ha incrementat el nombre de recursos accessibles des de Bibliotècnica amb

les subscripcions a Blackwell (686 títols), Springer (500 títols) i la col·lecció de

monogràfics del Lecture Notes on Computer Science (1.800 volums).També

s’ha treballat per millorar l’accessibilitat de les bases de dades Iconda (via

web), Compendex i Inspec (mitjançant l’Ei Village) i s’han fet noves subscrip-

cions a Chemvillage (química) i Sabi (economia i organització d’empreses). Per

altra banda, s’han revisat les bases de dades consultables per teledocumenta-

ció. Finalment, s’han prorrogat els concursos per a les revistes espanyoles, les

estrangeres i les bases de dades de la UPC.

• Amb l’objectiu de difondre la situació actual de la comunicació científica a tota

la comunitat universitària, especialment entre el personal acadèmic, els becaris

de recerca, doctorands i altre personal investigador de la UPC, s’ha preparat,

conjuntament amb les biblioteques, l’exposició itinerant "Cap a una nova

comunicació científica".També s’han presentat en un seminari organitzat per la

IATUL, totes les actuacions de l’SBD encaminades a promoure l’accés obert a

la UPC. Finalment, s’ha donat suport a l’allotjament de revistes en accés obert

a Bibliotècnica.

• S’ha coordinat la compra de 407 documents citats a les guies docents dels

programes de doctorat i la millora de les referències bibliogràfiques d’aquests.

També s’ha sol·licitat una subvenció per completar la presència de les col·lec-

cions de suport als cursos de doctorat a les biblioteques.

• S’ha elaborat un primer informe estadístic sobre l’ús dels recursos d’informa-

ció de pagament a Bibliotècnica durant el 2003.

• S’ha treballat amb el CBUC, la Unitat Tècnica de Gestió de Tercer Cicle i les

biblioteques per incrementar el nombre de tesis llegides a la UPC a la base de

dades TDX i augmentar-ne la visibilitat.

• Conjuntament amb l’APAE, s’ha coordinat una prova pilot en què alguns biblio-

tecaris han començat a introduir les referències de les publicacions científiques

de tres departaments.També s’ha avançat en la definició del dipòsit institucio-

nal de recerca que es vol desenvolupar a la UPC.

• S’ha continuat l’adquisició de revistes especialitzades mitjançant la coparticipa-

ció amb els departaments, instituts i altres centres de recerca de la UPC. Un

total de 25 centres s’han acollit a la coparticipació, dels quals 1 ho ha fet per

primera vegada. Mitjançant aquesta modalitat, s’han subscrit 120 revistes 

per al 2006.



Biblioteca i recerca

Col·laboració amb les

empreses, col·legis,

associacions professionals

i altres

• S’ha definit la política general d’acords i integracions de l’SBD, s’ha signat un

acord amb l’Associació d’Amics de la UPC i s’ha revisat l’acord amb la

Fundació Politècnica de Catalunya. Finalment, també s’ha avançat en l’elabora-

ció del futur acord amb el CETIB.

• S’ha col·laborat en la millora de la facturació de serveis bibliotecaris a usuaris

externs a partir del desenvolupament del programa Economia de les bibliote-

ques.

• S’han actualitzat les tarifes dels serveis bibliotecaris d’informació, documenta-

ció i formació per al 2005.
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Biblioteca i xarxa

Objectiu general de l’eix

Biblioteca digital de la UPC

Facilitar l'accés dels usuaris als recursos i els serveis bibliotecaris digitals en xarxa

i, a la vegada, integrar-los en els diversos projectes digitals, actuals i futurs, de la

comunitat universitària.

Això significa:

• Incrementar els recursos digitals disponibles en xarxa.

• Incrementar l'ús dels recursos digitals des de qualsevol lloc i projecte de la

xarxa.

• Integrar i treballar conjuntament amb els diversos projectes digitals de la

Universitat.

• Col·laborar i treballar conjuntament amb Serveis Informàtics.

• Col·laborar en el projecte de Biblioteca Digital de Catalunya.

• S’han realitzat diverses actuacions sobre el portal Bibliotècnica, la biblioteca

digital de la UPC, entre les que cal destacar:

- S’ha millorat el contingut i l’estructura del web de formació, adaptant-lo a

l’organització de la formació que s’imparteix a les biblioteques de la UPC.

- S’ha elaborat un nou web que facilita l’accés conjunt a totes les col·leccions

de llibres electrònics que hi ha a Bibliotècnica.

- S’ha creat el portal Bibliotècnica per assignatures, que permet l’accés als

continguts de la biblioteca digital a partir de les titulacions i assignatures

que s’imparteixen a la UPC. S’ha modificat l’enllaç des dels campus eAtenea

a les pàgines del nou portal.

- S’ha millorat l’accés a les revistes electròniques i en paper que es reben a

les biblioteques de la UPC.

- S’ha elaborat una pàgina web amb informació sobre els diferents gestors de

referències bibliogràfiques que el Servei de Biblioteques i Documentació

posa a l’abast de la comunitat universitària.

15

Informe 2005



Biblioteca i xarxa

Digitalització i conservació

Innovació tecnològica

Convergència del Servei de

Biblioteques i Documentació

amb els Serveis Informàtics

- S’ha implementat el cercador Google per a la recuperació de continguts de

la biblioteca digital.

- S’ha implementat el nou servei de sol·licituds de documents a través de

Bibliotècnica, que permet al PDI i PAS sol·licitar qualsevol tipus de docu-

mentació des d’Internet i rebre-la després directament al seu lloc de treball

o en format electrònic.

- S’ha posat en explotació el portal FènixDoc, que permet accedir a les publi-

cacions de recerca de la UPC a través dels seus investigadors o investigado-

res, unitats bàsiques i grups de recerca.

• S’han incrementat en un 55 % els accessos a Bibliotècnica, la biblioteca digital

de la UPC.

• S’ha millorat la seguretat i la integritat de les dades contingudes en els servi-

dors allotjats al Servei de Biblioteques i Documentació, contractant el servei

de còpies de seguretat i part del manteniment a UPCnet.

• S’ha iniciat la càrrega de 407 documents al dipòsit de PFC/TFC i tesines digi-

tals de la UPC.

• S’ha inaugurat el portal de l’Arxiu Gràfic de l’ETSAB, que permet l’accés per

Internet als fons històrics que conté.

• S’ha digitalitzat dues revistes editades per unitats de la UPC: Quaderns

d’Història de l’Enginyeria, editada per l’ETSEIB, i Annals d’Arquitectura, editada 

per l’ETSAB.

• Dins del marc dels projectes de construcció de noves biblioteques s’han 

definit el requeriments TIC de les noves biblioteques de l’EUPM i l’EPSC.

• Dins de les actuacions destinades a millorar les infraestructures TIC de les

biblioteques destaquem:

- S’ha introduït el nou servei PCKar (carretó amb portàtils) a la Biblioteca

de l’EPSC, amb l’objectiu de millorar l’accés als continguts TIC de la UPC

des de les biblioteques.Aquest servei s’ha posat en marxa conjuntament

amb l’EPSC.

- S’han instal·lat equips a diverses biblioteques per formar part de la

xarxa sense fils de la UPC. El mapa a finals d’any inclourà les bibliote-

ques de l’FME, l’ETSEIB, l’EPSEB, l’FNB, l’EPSC, l’EPSEVG, l’EUPM i la

BRGF.

• S’ha elaborat la nova intranet del Servei de Biblioteques i Documentació,

SBDocs, que facilita els fluxos d’informació en el Servei, ja que millora l’accés 

a la documentació generada per la totalitat del Servei.

• S’ha iniciat, juntament amb UPCnet, la implementació d’un nou model de confi-

guració i gestió dels PC de consulta al catàleg, Bibliotècnica i Internet basat en

programari lliure.Actualment ja està disponible en fase pilot a algunes bibliote-

ques de la Universitat.

• S’ha participat a la primera convocatòria del Pla plurianual TIC de la UPC,

coparticipant algunes infraestructures amb altres unitats de la Universitat.

16

Informe 2005



17

Informe 2005

Biblioteca i xarxa

Aliances i projectes consorciats

• S’ha realitzat una inversió total de 155.088 € per tal de poder actualitzar

parcialment l’equipament informàtic de les biblioteques de la UPC.

• S’han realitzat diverses actuacions relacionades amb el desplegament dels

objectius de la línia 2 del pla estratègic de REBIUN:

- Organització del V Workshop de REBIUN, La Biblioteca Digital i la Nova

Comunicació Científica.

- Definició del pla tecnològic de les biblioteques de la UPC.

• S’ha participat en el grup de treball DOMS del Consorci de Biblioteques

Universitàries de Catalunya (CBUC), en el procés de selecció del programari

DSpace com a instrument per al desenvolupament de dipòsits institucionals

de les universitats i del CBUC.
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Biblioteca i humanisme

Objectiu general de l’eix

Biblioteca i integració als 

projectes culturals de la UPC

Biblioteca i col·leccions 

especials

Aconseguir que els membres de la Universitat puguin adquirir i desenvolupar

una formació integral basada en els valors solidaris i democràtics de les perso-

nes, la defensa i el treball per a la biodiversitat i el desenvolupament tecnològic

sostenible.

Això significa:

• Potenciar la participació activa de les biblioteques en els diferents projectes

culturals que realitza i promou la UPC.

• Potenciar la participació activa de les biblioteques en els diferents projectes

culturals que realitzen i promouen les ciutats on la UPC està inserida.

• Aconseguir que les biblioteques siguin espais socials dels campus i de les esco-

les, on els seus usuaris han de poder créixer i formar-se a través de la lectura,

la reflexió, la crítica i l'art.

• S’ha continuat participant amb el Centre Interdisciplinari de Tecnologia,

Innovació i Educació per a la Sostenibilitat (CITIES) en les activitats de Sant

Jordi Sostenible i amb l’exposició sobre el programa Laboratori REAL: Recerca

per a l’Excel·lència Ambiental del Campus de la UPC.

• S’ha col·laborat amb les delegacions de l’estudiantat dels diferents campus per

organitzar exposicions, concursos, etc.

• S’han continuat desenvolupant les col·leccions de documents de temes huma-

nístics, en diferents suports, amb el propòsit de potenciar l’interès per la lectu-

ra i la reflexió entre tots els membres de la comunitat universitària: música,

novel·la, filosofia, literatura, viatges, etc.

• S’han fet diverses exposicions de llibres i materials amb el propòsit de donar

a conèixer els recursos documentals de les biblioteques de la UPC.

• S’han creat nous e-portals i noves col·leccions especials com són: Catalunya
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Biblioteca i humanisme

Patrimoni bibliogràfic cultural

de la Universitat

Aliances

Biblioteca i ciutats

Ahir i Avui, Música i Matemàtiques, Barcelona, Escenari de Novel·la,Aviació 

i Agricultura Sostenible.

• S’ha elaborat el Web Albert Einstein amb l’objectiu principal de complementar

bibliogràficament i documentalment les activitats sobre aquest físic dins de

l’Any Mundial de la Física.

• S’ha continuat incrementant les diverses col·leccions patrimonials de la UPC:

Poesia Catalana, Ciència-ficció, Ciència i Tècnica,Arxiu Gràfic d’Arquitectura,

Fons de Nàutica, etc.

• S’ha continuat amb el projecte de cooperació Luna Nueva (Asunción, Paraguai)

amb la campanya de recollida de diners per a la compra de llibres i material

escolar en llengua guaraní, la llengua pròpia dels habitants del Paraguai.

• S’ha realitzat un conveni de cooperació educativa amb la Facultat de

Documentació de la UB per col·laborar en la catalogació de l’Arxiu Gràfic.

• S’ha participat en la Setmana de la Ciència amb l’elaboració d’un full de recur-

sos de física, l’organització del taller: Cercar Informació de Física, és molt Fàcil!

i l’exposició: "La otra mitad de la ciencia".

• S’ha participat en l’Any del Llibre amb diferents activitats a les biblioteques,

visites guiades, i amb el concurs Què llegeixes?, l’objectiu del qual era fomentar

la lectura, entre tot tipus de públic i les visites a les biblioteques.

• S’ha continuat potenciant la col·laboració de les biblioteques de la UPC amb

les entitats de les ciutats.
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Biblioteca i organització

Objectiu general de l’eix

Organització i planificació 

del Servei de Biblioteques 

i Documentació

Accés, selecció, formació i

desenvolupament professional

Aconseguir que el Servei de Biblioteques i Documentació doni resposta a les

necessitats actuals i futures dels usuaris interns i externs de la Universitat.

Això significa:

• Aconseguir un model organitzatiu basat en les capacitats de les persones i les

necessitats dels usuaris.

• Aconseguir uns serveis basats en les TIC i de màxima qualitat contrastada.

• Formar els membres del personal per ser professionals qualificats en la gestió

i la producció de la informació i la documentació.

• S’ha resolt la convocatòria de 13 places de promoció interna per a l’accés de

personal a l’escala facultativa d’arxius, biblioteques i museus.

• S’ha inaugurat la nova Biblioteca del Campus de Manresa (BCUM).

• S’ha realitzat el projecte de la nova biblioteca del Campus de Castelldefels de

pròxima inauguració.

• Tot el personal de l’SBD ha participat activament (per unitats bàsiques, trans-

versals i per grups de treball temàtics) en l’elaboració del nou pla estratègic 

de les biblioteques de la UPC 2006-2010.

• S’han ofert un total de 37 cursos de formació, als quals han assistit 191 perso-

nes de l’SBD.

• S’han organitzat els següents cursos adreçats al personal del Servei i impartits

també per personal propi:

- Recursos d’informació a Bibliotècnica: recursos generals.

- Introducció al projecte de bibliotecaris temàtics de la UPC.

- Digitalització de documents a les biblioteques de la UPC.

• S’ha realitzat una estada a biblioteques universitàries del Canadà, en el marc

de la participació en el 25è congrés de la IATUL (International Association of
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Biblioteca i organització

Technological University Libraries) i amb subvencions econòmiques de la

mateixa IATUL i de l’ajut de mobilitat de l’AGAUR (Agència de Gestió d’Ajuts

Universitaris i de Recerca).

• S’ha organitzat, conjuntament amb REBIUN (Red de Bibliotecas Universitarias)

el V Workshop Rebiun sobre proyectos digitales. La biblioteca digital y el acce-

so a nuevos contenidos, a l’octubre de 2005.

• S’ha participat en congressos, seminaris i jornades professionals.Aquests en

són alguns exemples:

- IATUL International Association of Technological University Libraries; 26th

Annual Conference. "Information and Innovation". Québec City (Canada),

29 de maig - 2 de juny de 2005.

- 9es Jornadas Españolas de Documentación. Madrid, 2005.

- 7º Congreso ISKO-España. La dimensión humana de la organización del

conocimiento. Barcelona, 6-8 de juliol de 2005.

- International Conference on Dublin Core and Metadata Applications: voca-

bularies in practice. Madrid, 12-15 de setembre de 2005.

- XVI Jornadas de ABBA (Asociación de Bibliotecas de Arquitectura,

Construcción y Urbanismo): Cooperación entre bibliotecas de arquitectura,

construccion y urbanismo: quince años después. Santiago de Compostela,

17-18 de juny de 2005.

• S’han publicat els següents articles professionals:

- Codina, Miquel. "The Tempus Tacis Tramal Project: Ulaanbaatar – Barcelona –

Dublin". BiD [en línia]: textos universitaris de biblioteconomia i documentació.

2005. Núm. 14 (juny).

- Cuevas Cerveró,Aurora;Vives, Josep. "La competencia lectora en el estudio

PISA: un análisis desde la alfabetización en información". Anales de documen-

tación. 2005. Núm. 8, p. 51-70.

- Gómez, Roser; López Vivancos, Marta; Rovira,Anna. "Research support ser-

vices at UPC libraries". IATUL proceedings. 2005.Vol. 15.

- López Vivancos, Marta; Rovira,Anna. "Dolors Lamarca: l’equilibri entre pre-

servar i difondre". Item: revista de biblioteconomia i documentació. 2005. Núm.

39 (gener/abril), p. 53-72.

- Martínez, Dídac. "La biblioteca de Barcelona, al edificio Fórum". El País. 2005.

(22 de març), p. 2-3.

- Molinos, Isabel [et al.]. De camino hacia el EEES [Document gràfic]: situación 

y estrategias de futuro de la Biblioteca del Campus de Terrassa de la UPC. 2005.

Pòster presentat a les 9es Jornadas Españolas de Documentación (Madrid,

2005).

- Molinos, Isabel; Puertas, Miquel. "Los bibliotecarios temáticos en las bibliote-

cas de la Universitat Politècnica de Catalunya: la área temática "Ciencias de

la Visión"". Jornadas Nacionales de Información y Documentación en

Ciencias de la Salud (11es: 2005:Terrassa). XI Jornadas Nacionales de

Información y Documentación en Ciencias de la Salud: Terrassa, 6, 7 y 8 de octu-

bre de 2005. 2005.

- Prats, Jordi; Rovira,Anna. "Depósitos institucionales de la UPC". REBIUN.



Biblioteca i organització

Innovació tecnològica i nova

gestió i planificació del treball

Workshop sobre Proyectos Digitales (5è: 2005: Barcelona). V Workshop

REBIUN sobre Proyectos Digitales [Presentació PowerPoint]: Barcelona 17, 18 

y 19 de octubre de 2005, Universitat Politècnica de Catalunya. 2005.

- Rodríguez, María Jesús;Vives, Josep. "La formation a l’information aux biblio-

thèques scolaires en Espagne: état des lieux". FABDEN. Congrès (7è: 2005:

Niça). Proceedings 7ème Congrès de la FABDEN (Fédération des Enseignants-
Documentalistes de l’Education Nationale). Nice: FABDEN, 2005. p. 72-79.

- Rodríguez, María Jesús;Vives, Josep. La Formation a l’information aux bibliothè-

ques scolaires en Espagne [Presentació PowerPoint]: état de la question. 2005.

Presentació realitzada a la taula rodona "La formation à l’information,

regards croisés en Europe", del 7è Congrès de la Fabden "Information et

démocratie" (Nice, 2005).

- Rovira,Anna. "Observatorio de la publicación científica de la UPC: análisis

comparativo de las áreas científicas de la universidad según ISI". REBIUN.

Workshop sobre Proyectos Digitales (5è: 2005: Barcelona). V Workshop

REBIUN sobre Proyectos Digitales [Presentació PowerPoint]: Barcelona 17, 18 

y 19 de octubre de 2005, Universitat Politècnica de Catalunya. 2005.

- Serrano Muñoz, Jordi; Prats, Jordi. "Repertorios abiertos: el libre acceso a

contenidos". Revista de universidad y sociedad del conocimiento. 2005.Vol. 2,

núm. 2 (novembre), p. 17-25.

- Serrat, Marta; Sunyer, Sílvia. "Experiències en l’ús dels gestors de referències

bibliogràfiques a la Biblioteca del Campus de Terrassa (BCT) de la UPC".

BiD [en línia]: textos universitaris de biblioteconomia i documentació. 2005. Núm.

14 (juny).

- Vives, Josep. Internet, reprografía y propiedad intelectual [Presentació

PowerPoint]. 2005. Presentació emprada al taller pràctic de propietat

intel·lectual de les 9es Jornadas Españolas de Documentación (Madrid,

2005).

- Vives, Josep. "Aspectos de propiedad intelectual en la creación y gestión 

de repositorios institucionales". El profesional de la información. 2005.Vol. 14,

núm. 4 (juliol/agost), p. 267-278.

- Vives, Josep. Els serveis de propietat intel·lectual per als usuaris a les biblioteques

de la UPC [Presentació PowerPoint]: Biblioteca de l’Escola Politècnica Superior

d’Enginyeria de Vilanova i la Geltrú: 30 de juny de 2005. 2005. Encapçalament

de la presentació: Difusió de la cultura, biblioteques i propietat intel·lectual.

- Vives, Josep. "El nuevo Servicio de Propiedad Intelectual en las Bibliotecas

de la UPC". REBIUN.Workshop sobre Proyectos Digitales (5è: 2005:

Barcelona). V Workshop REBIUN sobre Proyectos Digitales [Presentació

PowerPoint]: Barcelona 17, 18 y 19 de octubre de 2005, Universitat Politècnica

de Catalunya. 2005.

• S’han realitzat el 15è i 16è Fòrum de Coneixements, organitzat per l’SBD, on

s’han fet les següents presentacions:

- "El Laboratori Virtual d’Idiomes de la UPC". Javi Clavero (BRGF) i Rosalia

Ordóñez (Serveis Generals de Biblioteques).
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Biblioteca i organització

Qualitat, avaluació 

i reenginyeria de processos

Gestió, control i avaluació 

de recursos

- "Pla 2010 de Recerca, Desenvolupament i Innovació de la UPC". Francesc

Córdoba (Direcció de l’Àrea de Recerca).

- "La Càtedra de programari lliure de la UPC". Eulàlia Formentí.

- "Organització i automatització de la biblioteca de Luna Nueva (Paragüai)".

Maria Álvarez i Margarita Ceña (Biblioteca de l’EPSEVG).

- "Jornadas ANECA "La calidad en las bibliotecas". Mallorca, gener de 2005.

Anna Valls (BRGF) i Neus Vilaplana (Biblioteca de l’ETSAB).

- "Acord de col·laboració entre Sida-Studi i l’SBD". David Paricio i Sílvia

Sunyer (BCT).

- "La formació i la recerca a la Helsinky University of Technology. 3 – 13 d’oc-

tubre de 2004". Laia Alonso (Biblioteca de l’ETSEIB). i Marta Roca (Serveis

Generals de Biblioteques).

- "Llista d’encapçalaments de matèria d’arquitectura, urbanisme i construc-

ció". Fani Díaz i Neus Vilaplana (Biblioteca de l’ETSAB).

- "XVI Jornadas de ABBA: Cooperación entre bibliotecas de arquitectura,

construccion y urbanismo: quince años después". Fani Díaz i Neus Vilaplana

(Biblioteca de l’ETSAB).

- "Presentació Moodle". Ramon Martí. ICE.

- "Nou model organitzatiu de la UPC". Joan Carles Burón (Àrea

d’Organització UPC).

- "Multimèdia sobre energies renovables". Ramon M. Pujal i Pep Torn (BCT).

- "Ssshhhh: la gestió del silenci a la Biblioteca Rector Gabriel Ferraté".Anna

Valls (BRGF).

- "L’avaluació i el futur de la recerca. Curs dels Juliols UB 2004". Cristina Díez

(Biblioteca de l’ETSEIB) i Sílvia Sunyer (BCT).

• S’han continuat desenvolupant actuacions de millora de les eines internes de

gestió del coneixement, especialment la Intranet de l’SBD (SBDocs).

• S’ha portat a terme un projecte de millora del SOD (Servei d’Obtenció de

Documents) quan és la UPC la que subministra documents a entitats externes.

• S’ha executat el pressupost assignat a l’SBD segons les directrius de la

Comissió de Biblioteques i Documentació (COBID) en l’adquisició de:

- llibres i revistes en paper: 33 %

- biblioteca digital: 46 %

- maquinari: 13 %

- altres: 8 %

• S’ha rebut l’assignació econòmica corresponent a la renovació del certificat de

qualitat de l’ANECA (convocatòria de 2004), que s’ha destinat a la contribució

per a l’adquisició d’ordinadors portàtils per posar en marxa el servei de prés-

tec d’ordinadors portàtils a 8 biblioteques.
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B. Actuacions a les biblioteques



Biblioteca Rector Gabriel Ferraté

Biblioteca i aprenentatge

Formació d’usuaris

Àrees d’autoaprenentatge

• S’han realitzat 24 sessions d’informació sobre els recursos i els serveis que la

biblioteca ofereix als nous estudiants amb un total de 1.066 assistents.

• S’ha creat un nou logotip per a l’àrea d’autoaprenentatge (ara anomenada Àrea

CLIC).

• S’han realitzat adquisicions de material informàtic, bibliogràfic i audiovisual per

a l’autoaprenentatge d’idiomes.

• S’han renovat els equipaments informàtics de l’àrea (15 ordinadors i un 

escàner) per tal d’oferir programari actualitzat i fer més còmode el treball 

a l’usuari.

• S’ha creat un sistema integral de gestió que inclou: control d’accés, manteni-

ment automàtic del programari i una eina web per realitzar les altes dels usua-

ris (578 de març a desembre).

• S’han elaborat dues configuracions de programari: Aprèn i Treballa, orientades

a l’autoaprenentatge i a la realització de projectes respectivament, accessibles

des de qualsevol dels equips.

• S’ha redactat una normativa de funcionament i comportament a l’àrea per als

usuaris que es donen d’alta al servei.

• S’ha renovat i reestructurat completament el portal web per tal d’incloure

tota la informació necessària per als usuaris, com també una bústia de suggeri-

ments personalitzada, manuals d’ús dels equipaments i una eina de canvi de

contrasenya.

• S’ha revisat i eliminat el programari defectuós i obsolet.

• S’ha realitzat una enquesta de satisfacció per tal de conèixer les opinions 

i suggeriments dels usuaris sobre el nou sistema; un 89% estan satisfets amb

els canvis introduïts al servei.
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Biblioteca Rector Gabriel Ferraté

La Factoria de Recursos

Docents

Serveis bibliotecaris bàsics

Col·leccions bibliogràfiques

bàsiques

Equipaments i millores

Biblioteca i recerca

Formació d’usuaris

• S’han realitzat 41 tasques de suport als professors del Campus Nord.

• S’ha creat el Catàleg de materials produïts a les factories, que permet la consulta

dels materials docents més destacats i les dades estadístiques anuals de funcio-

nament del servei.

• S’ha realitzat el disseny gràfic de l’exposició "100 anys de física. De la relativitat

a les nanotecnologies" i s’ha creat un e-portal.

• S’ha realitzat el disseny del portal de la col·lecció de poesia catalana de la

biblioteca.

• S’ha organitzat i impartit un taller sobre la creació de weblogs a estudiants de

batxillerat dintre de les activitats organitzades pel Programa Dona, amb un

total de 28 assistents.

• S’ha reorganitzat la col·lecció d’Universitat, s’ha catalogat tota la documentació

pendent i s’ha determinat la col·lecció nuclear.

• S’ha completat la integració dels fons provinents de la Biblioteca 

de la UNIFF.

• S’ha consolidat l’experiència iniciada a finals del 2004 de permetre diferents

nivells de soroll a les sales. A la planta 1 es permet parlar molt fluix i a les

plantes 2 i 3 només es pot estudiar individualment.

• S’ha habilitat una petita sala d’estudi en grup per a 6 persones a la planta 2

que es pot reservar.

• S’ha canviat la distribució dels documents de les plantes 1 i 2 per permetre la

integració dels fons provinents de la UNIFF i d’uns fons d’informàtica provi-

nents de dues donacions.

• S’ha millorat l’accés als fons TDHS (Tecnologia per al Desenvolupament Humà

i Sostenible) canviant la seva ubicació de la planta 0 a la planta 2, on disposa de

l’espai adequat i pot créixer.

• S’ha instal·lat l’accés a la xarxa sense fils de la UPC a les plantes 3 i 1 i s’ha

gestionat la cobertura total per a l’any 2006.

• S’han habilitat nous punts d’accés a la xarxa elèctrica per facilitar la connexió

d’ordinadors portàtils.

• S’han impartit 8 sessions de formació per als alumnes dels programes de doc-

torat vinculats als departaments del Campus Nord.

• S’ha impartit, per primera vegada, la sessió Information research training per

als alumnes de l’International Master on Information and Communications

Technologies de l’ETSETB.

• S’ha impartit una sessió de formació per als investigadors de la MUSE

Research Training Network (Mechanics for Unsatured Soils for Engineering).
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Biblioteca Rector Gabriel Ferraté

Serveis bibliotecaris de recerca

Col·leccions bibliogràfiques 

de recerca

Col·laboració amb empreses,

col·legis, associacions

professionals i altres

Biblioteca i xarxa

Biblioteca 

digital 

de la UPC

Digitalització i conservació 

de documents

• S’ha realitzat la segona edició de l’activitat formativa amb reconeixement de

crèdits Els recursos d’informació i documentació politècnics: accés, ús i gestió.

• En total, s’han realitzat 28 sessions de formació sobre recursos d’informació

especialitzats, amb l’assistència de 356 persones.

• S’ha continuat oferint el servei de recerca d’informació, que ha resolt 178 cer-

ques d’informació especialitzada.

• S’han realitzat 20 cerques d’informació vinculades amb estudis de patentabilitat.

• S’han renovat els formularis dels serveis de recerca d’informació i s’ha traduït

a l’anglès tota la documentació.

• S’han començat a oferir serveis als departaments que a partir d’aquest any

tenen la seva seu al Campus Nord.

• S’ha iniciat la subscripció en línia a la UIT world telecommunications indicators

database.

• S’han adquirit les normes AASHTO d’infraestructures del transport.

• S’han subministrat còpies de les normes ASTM, subscripció accessible en línia

localment des d’enguany.

• S’ha donat suport a la revisió de la bibliografia de les guies docents de 6 pro-

grames de doctorat, i s’han adquirit els títols no disponibles.

• S’ha canviat la ubicació de la biblioteca del Departament d’Arquitectura de

Computadors i s’ha aprofitat el trasllat per fer inventari del seu fons.

• S’ha iniciat l’inventari de la biblioteca del Departament de Llenguatges i

Sistemes Informàtics.

• S’ha presentat el treball portat a terme per dinamitzar i donar més accessibi-

litat als fons de desenvolupament sostenible de les biblioteques de la

Universitat, seguint el consell del CCD.

• S’ha preparat, conjuntament amb la Biblioteca del Campus de Terrassa i el pro-

fessor Agustí Pérez (membre del consell del CCD i d’ESF), una comunicació

per al III Congreso Universidad y Cooperación al Desarrollo.

• S’han actualitzat i revisat tots els continguts del web de la biblioteca.

• S’ha renovat l’aplicatiu que gestiona la llista de distribució BRGF t’informa, i s’hi

han incorporat les millores següents: gestió automàtica dels usuaris subscrits,

edició de continguts per mitjà de formularis web i distribució des del mateix

aplicatiu.

• S’han digitalitzat –o s’ha tramitat la publicació a TDX– 18 tesis doctorals de

professors de la UPC.

• S’ha estudiat la manera de preservar la documentació digital que conserva 

la biblioteca per tal de garantir-ne l’ús futur.



Biblioteca Rector Gabriel Ferraté

Innovació tecnològica

Biblioteca i humanisme

Biblioteca i integració als

projectes culturals de la UPC

Biblioteca i col·leccions

especials

• S’ha realitzat la migració de la intranet de la biblioteca a l’entorn comú 

de la intranet del Servei de Biblioteques i Documentació (SBDocs).

• S’ha programat un aplicatiu que permet calcular les multes que genera 

l’activitat de préstec dels usuaris de les biblioteques de la UPC.

• S’ha programat un aplicatiu que permet gestionar les reserves de la sala 

de treball en grup de la biblioteca.

• S’ha programat un aplicatiu que informa el personal de la biblioteca i el per-

sonal del CPET (servei de reprografia del Campus Nord) de l’estat de les

fotocopiadores/impressores i permet comunicar les incidències i fer-ne el

seguiment.

• S’ha millorat l’aplicatiu que gestiona les incidències que es generen a la

biblioteca.

• S’ha adaptat la base de dades que recull les cerques d’informació a la classifi-

cació temàtica de Bibliotècnica per matèries, i s’han realitzat canvis en el seu

disseny.

• S’ha presentat l’exposició sobre el deute extern, del Pla de Medi Ambient, del

18 al 21 d’abril.

• S’ha presentat l’exposició "Laboratori Real" que mostra 10 projectes sobre

aspectes crítics del pla ambiental del campus de Castelldefels durant la segona

quinzena de novembre.

• S’ha presentat l’exposició sobre els projectes del CCD al Tercer Món durant

el mes d’octubre.

• S’ha presentat l’exposició de papiroflèxia sobre ciència ficció, coincidint amb el

premi de ciència ficció durant la primera quinzena de novembre.

• S’ha participat en l’activitat MIL (Mercat d’Intercanvi de Llibres) dins la

Setmana de Sant Jordi Sostenible.

• S’ha portat a terme una exposició que sota el nom "100 anys de física. De la

relativitat a les nanotecnologies" mostrava algunes de les principals contribu-

cions a la física del segle XX.

• S’ha presentat el web de la col·lecció de poesia catalana en un acte presidit pel

rector de la Universitat i el rector de la UOC. El web conté una selecció de

113 poemes digitalitzats i la referència dels prop de 3.300 títols que integren

el llegat Ferraté.

• S’ha portat a terme una mostra bibliogràfica sobre Jules Verne, durant el mes

d’octubre, amb obres de l’autor i un panell informatiu sobre la seva vida.
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Biblioteca Rector Gabriel Ferraté

Biblioteca i organització

Accés, selecció, formació i

desenvolupament professional

Innovació tecnològica i nova

gestió i planificació del treball

Qualitat, avaluació i

reenginyeria de processos

Gestió, control i avaluació

de recursos

• S’ha continuat amb el programa de formació interna dels tècnics especialistes,

on s’han treballat els temes d’atenció als usuaris i de la qualitat dels serveis.

També s’han reforçat els coneixements d’ofimàtica i de cerques al catàleg.

• S’ha introduït l’eina del portafoli com a seguiment del desenvolupament pro-

fessional dels tècnics.

• S’ha preparat i impartit el curs Digitalització de documents a les biblioteques

de la UPC, adreçat al personal de les biblioteques de la UPC amb un total de

14 assistents.

• S’ha presentat al congrés de FESABID el pòster "Busco información sobre:

estándares para un servicio de búsqueda de información".

• S’ha introduït una millora en el Servei d’Obtenció de Documents, que consis-

teix en la digitalització i la tramesa de documents per correu electrònic.

• S’ha realitzat un protocol nou per a la cartoteca.

• S’ha iniciat l’estudi de les càrregues de treball del personal de la biblioteca.
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Biblioteca del Campus de Terrassa

Biblioteca i aprenentatge

Formació d’usuaris

Àrees d’autoaprenentatge

La Factoria de Recursos

Docents

• S’han realitzat 26 sessions d’acollida, d’una hora i mitja de durada, adreçades

als estudiants de nou ingrés de les escoles del campus durant el mes de

setembre. El nombre d’assistents s’ha incrementat un 4,11%, ja que ha passat

de 673 el curs 2004-05 a 697 durant el 2005-06, la qual cosa representa un

76,09% del total d’estudiants de nou ingrés.

• S’han ofert també sessions d’acollida als estudiants de secundària per donar 

a conèixer els serveis i recursos de la biblioteca.

• S’ha implementat l’activitat formativa Fonts d’informació en òptica i optome-

tria: accés, ús i gestió; amb reconeixement de crèdits de lliure elecció.

• S’ha realitzat una sessió de formació al PAS sobre recursos d’informació en

normativa i legislació, amb un total de 12 assistents.

• S’ha canviat el parc informàtic de l’Àrea de Recursos Electrònics (ARE), que

era obsolet i sense garantia de manteniment, per tal d’adaptar aquest espai 

a les necessitats d’accés a la informació i autoaprenentatge que demanaven 

els estudiants.

• S’ha col·laborat en la difusió del Laboratori Virtual d’Idiomes (LVI) per facili-

tar l’accés a l’autoaprenentatge d’idiomes de manera virtual mitjançant la

xarxa. S’ha difós també la col·lecció de documents d’autoaprenentatge de la

biblioteca.

• Durant el 2005 s’ha treballat a La Factoria en un total de 19 projectes. Les

diverses activitats desenvolupades abasten, des de la impartició de formació

ofimàtica, fins a la creació de material multimèdia per a la docència, on s’ha 

utilitzat programari d’animació en 3D. S’han invertit un total de 1.623,5 hores

de feina en els projectes realitzats.
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Biblioteca del Campus de Terrassa

Serveis bibliotecaris bàsics

Col·leccions bibliogràfiques

bàsiques

Equipaments i millores

Biblioteca i recerca

Formació d’usuaris

Serveis bibliotecaris de recerca

• S’ha contactat amb el professorat implicat en assignatures dins del marc de

l’EEES per tal d’oferir-los serveis personalitzats i a mida: formació d’usuaris,

espais, recursos d’informació al seu abast, etc.

• S’ha elaborat un estudi per detectar les necessitats bibliogràfiques bàsiques

per a la titulació d’Enginyeria Aeronàutica i s’han pogut adquirir, mitjançant 

un pressupost extraordinari, més de 200 documents.

• S’ha adquirit la nova bibliografia recomanada a la guia docent de les diferents

titulacions de les escoles del campus.

• S’ha completat la secció de referència de la biblioteca.

• S’ha millorat la il·luminació de la sala de lectura de la segona planta, d’acord

amb el Pla Plurianual establert, mitjançant l’actuació del Servei de Manteniment

del campus.

• S’ha reorganitzat i millorat l’espai d’atenció als usuaris de La Factoria i la zona

de treball intern d’aquest servei.

• S’han impartit 2 sessions de formació en habilitats informacionals per a 

doctorands dels programes d’Enginyeria Tèxtil i de Sostenibilitat,Tecnologia

i Humanisme; aquest darrer amb reconeixement de 3 crèdits per a l’alumnat.

• S’ha participat en la titulació d’Organització Industrial (modalitat semipre-

sencial) mitjançant la impartició de l’assignatura Com cercar informació 

on-line.

• S’ha realitzat una sessió de l’ALE 2, amb reconeixement de 3 crèdits de lliure

elecció, sobre Cerca d’informació per al teu treball acadèmic (PFC,TFC,

etc.).

• S’ha continuat potenciant l’ús dels gestors de referències bibliogràfiques entre

la comunitat universitària del campus, mitjançant l’organització de sessions de

formació individuals o en grup.

• S’ha ofert un total de 31 sessions de formació sobre gestió de recursos d’in-

formació en diferents especialitats i temàtiques, amb un total de 134 hores i

419 assistents.

• S’ha fet difusió dels continguts de l’exposició "Cap a una nova comunicació

científica" entre els alumnes de PFC/TFC i els de doctorat.

• S’ha donat suport a la implementació del Servei de Propietat Intel·lectual

(SEPI) per donar resposta a les necessitats d’informació del professorat en

relació amb els drets d’autor.

• S’ha assistit a un curs de formació sobre Fabricació del paper, amb el propòsit

de millorar l’especialització del bibliotecari temàtic que dóna suport a aquesta

àrea temàtica.



Biblioteca del Campus de Terrassa

Col·leccions bibliogràfiques 

de recerca

Integració dels recursos 

i serveis

Biblioteca i xarxa

Digitalització i conservació 

de documents

Innovació tecnològica

Convergència del Servei de

Biblioteques i Documentació

amb els Serveis Informàtics

• S’ha realitzat un inventari per millorar l’accessibilitat del fons de revistes de la

BCT que es troben a sala.

• S’ha col·laborat amb la Càtedra Unesco de la UPC en Sostenibilitat en l’elabo-

ració d’una nova revista electrònica internacional sobre desenvolupament sos-

tenible.

• S’han realitzat accions per fomentar la visibilitat de la recerca del

Departament d’Organització d’Empreses del campus mitjançant la participa-

ció del bibliotecari temàtic en l’equip de direcció de la publicació d’accés

obert especialitzada en management, titulada Intangible capital (www.intangi-

blecapital.org).

• S’ha donat continuïtat a les tasques de revisió i manteniment dels fons

departamentals del campus, gestionant les compres de materials bibliogràfics,

catalogant fons nou i retrospectiu, revisant i actualitzant els registres al 

catàleg i portant a terme l’actualització d’entrades de les col·leccions de

revistes.

• S’han digitalitzat i incorporat a la base d’exàmens de Bibliotècnica 200 

exàmens de les convocatòries de gener i juny de les diverses especialitats

de l’Escola Universitària d’Enginyeria Tècnica Industrial de Terrassa 

(EUETIT).

• S’ha format personal de la biblioteca per adquirir habilitats en l’escaneig de

documents amb el propòsit de contribuir a l’alimentació del dipòsit TDX

(Tesis Doctorals en Xarxa).

• S’ha fet accessible la xarxa sense fils a la biblioteca, que cobreix les dues plan-

tes i tota la superfície de punts de lectura. Se n’ha fet difusió i manuals d’ús

per als usuaris de portàtils.

• S’ha donat suport en la creació d’eines de difusió de col·leccions i serveis, com

exposicions virtuals, e-portals, butlletí informatiu periòdic, etc.

• S’ha donat suport a revistes científiques i de divulgació del campus per incor-

porar-les al nou servidor de revistes en open access de l’SBD. Les revistes són

Ide@sostenible i Intangible capital.

• S’ha actualitzat l’accés al nou parc informàtic de l’Àrea de Recursos

Electrònics. S’ha creat una nova imatge d’acord amb les seves característiques 

i s’ha incorporat un nou sistema de renovació mitjançant un sistema innovador

que facilita la seva gestió, mitjançant la col·laboració dels Serveis Informàtics

del campus de Terrassa.
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Biblioteca del Campus de Terrassa

Biblioteca i humanisme

Biblioteca i integració als

projectes culturals de la UPC

Biblioteca i col·leccions

especials

Biblioteca i ciutats

Biblioteca i organització

Organització i planificació 

del Servei de Biblioteques 

i Documentació

Accés, selecció, formació 

i desenvolupament

professional

• S’ha col·laborat amb el CITIES en la celebració de la Setmana de Sant Jordi

Sostenible, amb una exposició bibliogràfica sobre energies renovables i la parti-

cipació en el Mercat d’Intercanvi de Llibres (MIL).

• S’ha col·laborat en la difusió de l’Any del Llibre i la Lectura.

• S’ha potenciat la col·lecció especial Cultures del Món incrementant-ne els fons

existents, especialment els de cinema i novel·la.

• S’han creat dos nous e-portals:

- Cap a una nova comunicació científica.

- Colònies industrials.

• S’han realitzat diverses exposicions temàtiques amb documents de les bibliote-

ques de la UPC:

- "Sant Llorenç del Munt i Serra de l’Obac" (gener - febrer).

- "Cap a una nova comunicació científica" (febrer).

- "Biografies de científics" (març - maig).

- "Energies renovables" (abril).

- "Lectures d’estiu" (juliol - agost).

- "Colònies industrials" (octubre - novembre).

- "Dona i tecnologia... fent història!" (desembre).

• S’ha impartit una sessió de formació en l’ús d’Internet com a part d’un curs /

taller pilot dirigit per un doctorand de la Càtedra Unesco de Sostenibilitat.

El curs està adreçat a l’associació de veïns del barri de Las Arenas de

Terrassa.

• S’ha participat en l’acte sobre 150 anys de la promulgació de la Llei de les

colònies industrials a Catalunya mitjançant la realització d’una exposició, un

e-portal (http://bibliotecnica.upc.es/e-portals/colonies_industrials/) i 

l’organització juntament amb l’A4 (Associació d’Amics i Antics Alumnes 

de l’Escola Industrial) d’una taula rodona al campus.

• S’ha implicat tot el personal de la biblioteca en la col·laboració per a l’elabora-

ció del proper pla estratègic de les biblioteques de la UPC (2006-2010).

• S’ha fomentat l’assistència a cursos de formació per part del personal de la

biblioteca per tal d’incrementar els coneixements i l’expertesa necessaris per

al desenvolupament de les seves tasques. S’ha participat també en alguns con-

gressos i jornades mitjançant la presentació de ponències i comunicacions 

professionals.



Biblioteca del Campus de Terrassa

Innovació tecnològica i nova

gestió i planificació del treball

Qualitat, avaluació 

i reenginyeria de processos

• S’ha iniciat l’alimentació de la intranet de la BCT a partir de la intranet comu-

na del Servei de Biblioteques i Documentació (SBDocs).

• S’ha treballat per a la millora de la qualitat dels serveis mitjançant la continuï-

tat en l’elaboració de procediments de la biblioteca.
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Biblioteca de la Facultat de Matemàtiques 
i Estadística

Biblioteca i aprenentatge

Formació d’usuaris

La Factoria de Recursos

Docents

• S’ha participat en l’acollida de 94 alumnes de nou ingrés de l’FME integrant la

presentació de tots els serveis de la facultat i s’ha fet una presentació més

extensa apart dels serveis de la biblioteca.

• S’ha realitzat una presentació de la biblioteca als nous alumnes del CFIS i als

estudiants d’ERASMUS/SOCRATES de l’FME.

• Durant el segon quadrimestre del curs 2004/05 s’ha realitzat el curs amb reco-

neixement de crèdits de lliure elecció Els recursos d’informació i documenta-

ció en matemàtiques i estadística. El curs ha tingut una durada de 30 hores

presencials i hi han participat 11 alumnes.

• Durant el primer quadrimestre del curs 2005/06 s’ha iniciat la col·laboració en

l’assignatura optativa Metodologia d’elaboració de projectes de la diplomatura

d’Estadística, amb 13 alumnes matriculats.Aquesta assignatura té l’objectiu de

proporcionar la metodologia necessària per realitzar el Projecte Fi de Carrera

des de la planificació, localització, avaluació i utilització de la informació del

tema triat. La metodologia utilitzada ha estat l’aprenentatge per projectes, i s’hi

han incorporat aspectes docents innovadors com un weblog i la gravació de

les presentacions dels alumnes.

• S’han establert contactes amb aquells professors de l’àmbit de la matemàtica 

i l’estadística que han obtingut algun ajut de la UPC o DURSI sobre innovació

docent.

• S’ha actualitzat al web Catàleg de materials produïts a les factories el material

realitzat a La Factoria de l’FME (http://bibliotecnica.upc.es/Factoria/). Els pro-

ductes elaborats a La Factoria durant l’any 2005 són:

- Enregistrament i digitalització de 18 conferències realitzades a l’FME.

- Actualització del web Fractals a les biblioteques de la UPC.



Biblioteca de la Facultat de Matemàtiques i Estadística

Serveis bibliotecaris bàsics

Col·leccions bibliogràfiques

bàsiques

Equipaments i millores

- Creació d’un weblog i enregistrament de 13 presentacions dels alumnes per

l’assignatura Metodologia d’elaboració de projectes.

- Elaboració del pòster "Weblog: un nuevo modelo de comunicación educati-

va" presentat a les 9as Jornadas FESABID.

- Elaboració de la Guia de l’estudiant de l’FME 2005/06 en format web i cd.

- Punt de llibre sobre Carl Friedrich Gauss.

- Web Carl Friedrich Gauss 2005/06.

• S’ha creat un butlletí electrònic mensual amb l’objectiu de difondre les nove-

tats, tant bibliogràfiques com de serveis, de la Biblioteca de l’FME en particular

i les biblioteques de la UPC en general.

• S’han adquirit els llibres citats a la Guia docent de l’FME 2005/06 no presents a

la biblioteca.

• S’ha fet un estudi per detectar pàgines web d’assignatures de l’FME o pàgines

personals de professors de l’FME amb materials docents en accés obert.

L’objectiu és oferir-los la seva ubicació a la Bústia del Professor (dipòsit de

materials docents) de Bibliotècnica. De 40 webs identificats se n’han detectat

26 amb materials docents en accés obert.

• A partir del setembre amb l’inici de curs 2005/06 s’han estrenat nous espais

destinats a ubicar-hi nous fons bibliogràfics i millorar els espais de La Factoria

de Recursos Docents; i per una altra banda s’ha iniciat un nou servei: la sala

d’estudis de l’FME, equipada amb ordinadors i tres sales de treball, perquè 

els usuaris puguin estudiar en grup. L’accés es realitza des de la biblioteca:

de 9 h a 20:45 h de dilluns a divendres; i des del passadís de l’edifici U de 

21 h a 9 h els caps de setmana i festius.

36

Informe 2005



37

Informe 2005

Biblioteca de la Facultat de Matemàtiques i Estadística

Biblioteca i recerca

Formació d’usuaris

Serveis bibliotecaris de recerca

Col·leccions bibliogràfiques 

de recerca

• S’han realitzat 8 sessions amb l’assistència de 20 alumnes del curs introduc-

tori Recursos per a la recerca dirigit als doctorands dels programes:

Matemàtica Aplicada; Aplicacions Tècniques i Informàtiques de l’Estadística, la

Investigació Operativa i l’Optimització; Control,Visió i Robòtica i Enginyeria

Biomèdica; i als estudiants de postgrau de Tècniques Quantitatives per als

Mercats Financers i Bioestadística.

• S’ha realitzat un curs especialitzat en bases de dades, amb l’assistència de 

5 alumnes, dirigit als estudiants del programa de doctorat Aplicacions

Tècniques i Informàtiques de l’Estadística, la Investigació Operativa 

i l’Optimització.

• S’ha iniciat un nou servei de suport a la recerca amb l’objectiu d’oferir als

grups de recerca de matemàtiques i estadística la possibilitat d’estar al dia 

de la producció científica en el seu camp mitjançant cerques elaborades a la

base de dades MathSciNet. A finals de 2005 es dóna suport als grups Teoria

de nombres i Geometria computacional, combinatòria i discreta.

• S’ha fet una petita exposició de llibres del matemàtic Peter Lax, guardonat

amb l’Abel Prize 2005.

• S’ha participat en el butlletí TEch: recursos d’informació en ciència i tecnologia

del Servei de Biblioteques i Documentació del mes de maig per difondre

recursos d’informació en matemàtiques i estadística disponibles a la UPC 

i fer difusió del portal temàtic del CERN (European Laboratory for Particle

Physics); i al desembre per difondre recursos d’informació de física disponi-

bles a la UPC.

• S’ha realitzat un estudi de les peticions fetes pels usuaris de la UPC al Servei

d’Obtenció de Documents de la biblioteca durant els anys 2003-2004.

En total s’han analitzat 372 peticions de les quals un 88% són documents 

en llengua anglesa, un 33% dels documents sol·licitats són de matemàtiques 

i estadística, un 23,1% són de la temàtica de ciències de la visió, un 6% sobre

informàtica i la resta d’enginyeria, medi ambient i temes generals. Un 64,5%

ha estat articles de revista i un 25,8% peticions de llibres.

• S’han rebut les obres completes de Carl Friedrich Gauss mitjançant el

Consolat Alemany a Barcelona.

• S’han completat les col·leccions dels anys 2000 fins el 2005 de Lecture Notes

in Mathematics i Lectures Notes in Statistics d’Springer.

• S’han adquirit 109 llibres de peticions de professors de matemàtiques 

i estadística.

• S’ha revisat i adquirit (en el cas de no estar present a les biblioteques de la

UPC) la bibliografia citada dels programes de doctorat que la biblioteca té

assignats: Matemàtica Aplicada;Aplicacions Tècniques i Informàtiques de

l’Estadística, la Investigació Operativa i l’Optimització; Control,Visió i Robòtica

i Enginyeria Biomèdica.



Biblioteca de la Facultat de Matemàtiques i Estadística

Integració dels recursos 

i serveis

Biblioteca i xarxa

Biblioteca digital de la UPC

Digitalització i conservació 

de documents

Convergència del Servei de

Biblioteques i Documentació

amb els Serveis Informàtics

• S’han indexat a Bibliotècnica 50 recursos de matemàtiques i estadística,

34 recursos de física i 410 d’informàtica entre bases de dades, revistes, llibres 

i recursos web.

• S’han indexat els grups de recerca de la UPC a les anelles temàtiques de

Bibliotècnica per matèries (http://bibliotecnica.upc.es/acmat/).

• S’han revisat els fons de la biblioteca i despatxos de l’IRI i de la biblioteca

d’ESAII amb l’objectiu d’actualitzar el catàleg (per mantenir la seva qualitat) 

i optimitzar espais (eliminació de duplicats i col·leccions en paper en favor 

de versions electròniques).

• S’han integrat als fons de la biblioteca els fons bibliogràfics de l’IRI i l’ESAII

amb l’objectiu de millorar la seva gestió i augmentar-ne l’accessibilitat.

• S’ha actualitzat i millorat la informació relativa a la biblioteca inclosa a les

intranets dels departaments als quals la biblioteca dóna suport (IRI i ESAII).

• S’ha actualitzat i millorat el web de la biblioteca amb noves pàgines:

- Videoteca digital de l’FME

(http://bibliotecnica.upc.es/bib200/colleccions/videoteca.asp)

- Suport a la recerca 

(http://bibliotecnica.upc.es/bib200/serveis/suport_recerca.asp)

- Butlletí electrònic de novetats (http://bibliotecnica.upc.es/bib200/collec-

cions/butlleti_novetats/butlleti_index.asp)

- Sala d’estudi i sales de treball 

(http://bibliotecnica.upc.es/bib200/serveis/salatreball.asp)

• Durant l’any 2005, 42.308 usuaris han consultat el web de la Biblioteca de

l’FME. Les pàgines més consultades han estat: web d’Einstein, web de fractals,

videoteca digital de l’FME i butlletí electrònic de novetats.

• S’ha participat en la creació dels dos dipòsits institucionals de la UPC:

- DSpace.Revistes UPC: amb la introducció de la revista Structural Topology

(196 articles),

- DSpace.E-prints UPC: amb la participació a la prova pilot amb la introduc-

ció d’e-prints de matemàtiques i estadística.

• S’han digitalitzat 45 documents amb un total de 413 pàgines digitalitzades

entre articles i exàmens.

• S’ha implementat la nova imatge Linux als ordinadors de sala de la biblioteca 

i se n’ha elaborat la guia d’ús.
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Biblioteca de la Facultat de Matemàtiques i Estadística

Biblioteca i humanisme

Biblioteca i integració als

projectes culturals de la UPC

Biblioteca i col·leccions

especials

Biblioteca i organització

Organització i planificació 

del Servei de Biblioteques 

i Documentació

• S’ha continuat col·laborant i participant en els diferents actes culturals 

organitzats per l’FME amb l’objectiu de difondre els recursos i serveis 

de la biblioteca:

- Exposició de llibres no científics de les biblioteques UPC per Sant Jordi.

- Participació en la campanya MIL Llibres per Sant Jordi: mercat d’intercanvi

de llibres.

- La biblioteca com a membre del jurat dels Jocs Florals de l’FME.

- Organització d’un concurs de jocs d’enginy al Fòrum de l’FME.

- Setmana de la Ciència amb l’exposició "Dona i tecnologia... fent història!".

• Al llarg de l’any s’han realitzat les exposicions següents:

- Febrer - Març: "Dones pioneres en informàtica i telecomunicacions"

(http://bibliotecnica.upc.edu/bib160/novetats/arxius/pioneres.pdf)

- Abril: "Fractals a les biblioteques de la UPC"

(http://bibliotecnica.upc.es/bib200/fractals/)

- Octubre: "Espai Gauss curs 05/06"

(http://bibliotecnica.upc.es/bib200/gauss/espai.asp)

- Novembre: "Dona i tecnologia... fent història!"

(http://bibliotecnica.upc.es/bib200/colleccions/butlleti_novetats/novembre.asp)

- Desembre: "Laboratori Real" (CITIES): exposició itinerant per les bibliote-

ques de la UPC (http://www.upc.es/mediambient/recerca/lreal1.html)

• S’ha iniciat la col·lecció Matemàtiques i

Música per donar suport a l’assignatura

de lliure elecció de l’FME Música i mate-

màtiques.

• Amb l’objectiu de donar suport a la

docència, s’ha continuat la col·lecció Jocs

Matemàtics amb la compra de 25 jocs.

• S’han adquirit 9 llibres més de matemàti-

ca divulgativa/recreativa.

• S’ha participat i s’han assolit els objectius 

proposats per la biblioteca al component

comú del Pla Estratègic de l’FME per al

curs 2004/05.

• S’ha participat amb la presentació del

pòster "Weblog: un nuevo modelo de

comunicación educativa" a les 9as

Jornadas FESABID celebrades a Madrid

el 14 i 15 d’abril.



Biblioteca de la Facultat de Matemàtiques i Estadística

Accés, selecció, formació i

desenvolupament professional

Qualitat, avaluació 

i reenginyeria de processos

• S’ha continuat fomentant la formació i desenvolupament professional del per-

sonal de la biblioteca. El número de cursos on s’ha assistit ha estat de 17.

• S’ha obtingut un reforç de personal per cobrir la reducció d’horari de perso-

nal de la biblioteca.

• S’ha continuat mantenint el manual de procediments de la biblioteca amb la

incorporació dels procediments següents:

- Especificacions del servei de reprografia de la BFME.

- Gestió de becaris BFME.

- Normativa sala d’estudis i sales de treball de la BFME.

- Procediment butlletí de novetats.

- Accés remot a Bibliotècnica.

- Gravar conferències FME.

- Procediment inventari TIC.

- Digitalització tesis.

- Fènix.

- Procediment ESAII.

- Procediment IRI.
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Biblioteca de l’Escola Tècnica Superior
d’Arquitectura de Barcelona

Biblioteca i aprenentatge

Formació d’usuaris

La Factoria de Recursos

Docents

• S’ha creat l’apartat que es diu Coneix la biblioteca, on es recull tota la documen-

tació i manuals per a la formació d’usuaris de la biblioteca.

• S’ha millorat l’organització de les sessions d’acollida per tal de fer totes les

sessions la primera setmana del curs i que requereixin menys hores de les

classes de les assignatures que ens les cedeixen.

• S’ha impartit 13 sessions de Com trobar informació a revistes: les bases de

dades, a tots els alumnes de primer curs, amb l’assistència de 231 alumnes.

• S’ha impartit el curs Recursos d’informació i documentació d’arquitectura:

accés, ús i gestió com a assignatura intensiva de lliure elecció, amb la inscripció

de 15 alumnes.

• S’ha posat en funcionament el servei de La Factoria de Recursos Docents 

a l’ETSAB, que es va presentar el dia 4 d’octubre.

• S’ha elaborat en el servei de La Factoria el portal de Massilia: anuario de estu-

dios lecorbuserianos, que incorpora el text complet dels articles dels anys 2002 

i 2003.

• S’han digitalitzat 1.160 diapositives dels fons de la biblioteca i 209 fotos anti-

gues de l’ETSAB.

• S’han digitalitzat 10 vídeos de conferències de l’ETSAB i s’han incorporat a la

videoteca.



Biblioteca de l’Escola Tècnica Superior d’Arquitectura de Barcelona

Serveis bibliotecaris bàsics

Col·leccions bibliogràfiques

bàsiques

Equipaments i millores

Biblioteca i recerca

Formació d’usuaris

• S’ha publicat la Llista d’encapçalaments de matèria d’arquitectura, urbanisme

i construcció (català-castellà)= Lista de encabezamientos de materia de arquitectura,

urbanismo y construcción (castellano-catalán), paral·lelament en edició en paper i

digital. S’ha creat un apartat al web de la biblioteca per fer accessible la versió

més actualitzada de la llista, i per explicar als usuaris el seu funcionament.

• S’ha revisat i citat de forma normalitzada tota la bibliografia recomanada a la

guia docent de l’ETSAB.

• S’ha elaborat el Full Accés Biblioteca de l’ETSAB: serveis d’informació sobre arquitec-

tura i urbanisme a Barcelona, que és consultable a Bibliotècnica.

• S’han elaborat 16 dossiers nous d’informació bibliogràfica, que es poden con-

sultar a Bibliotècnica.També s’ha actualitzat el contingut de 9 dossiers i se n’ha

actualitzat el format de 84 més.

• S’ha posat en funcionament el servei de cerca de llibres, per donar resposta als

usuaris que no troben els llibres a les prestatgeries.

• S’ha posat al dia la informació dels usuaris del préstec de la biblioteca,

esborrant 255 usuaris estrangers dels 3 darrers cursos.

• S’ha adquirit la col·lecció de DVD que ha editat la Fundació Le Corbusier amb

34.000 documents inèdits que inclouen els plànols, croquis i informació textual

i d’imatges dels seus projectes. S’ha creat un índex per als usuaris per localit-

zar fàcilment els projectes als DVD.

• S’ha realitzat un estudi d’avaluació de la col·lecció de lliure accés.

• S’ha adquirit una col·lecció de 97 mapes topogràfics de l’Àrea Metropolitana

de Barcelona a escala 1:5.000.

• S’ha esporgat i retirat a magatzem part de la col·lecció de lliure accés de cons-

trucció i d’urbanisme per tal d’alliberar espais per als llibres nous.

• S’ha recatalogat part del fons antic de reserva que es troba al despatx de direcció.

• S’ha posat al dia la catalogació dels projectes final de carrera amb la retrocata-

logació de 57 projectes.

• S’han renovat els equipaments de l’autoservei d’escaneig amb dos ordinadors 

i dos escàners nous.

• S’han reorganitzat i condicionat els espais per poder ubicar el servei de La

Factoria. L’ICE ha adquirit els equipaments d’aquest servei (3 ordinadors multi-

mèdia; escàners A4,A3 i de diapositives; alimentador automàtic de documents

A4, webcam, capturadora de vídeo, gravadora de DVD, etc.) i els programaris

necessaris per a l’edició multimèdia.

• S’ha instal·lat aparells de climatització a l’Arxiu Gràfic.

• S’han realitzat sessions formatives sobre Metodologia de la recerca i ús de la

informació als programes de doctorat d’Urbanisme; Projectes Arquitectònics i

Comunicació Visual en Arquitectura i Disseny.
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Biblioteca de l’Escola Tècnica Superior d’Arquitectura de Barcelona

Serveis bibliotecaris de recerca

Col·leccions bibliogràfiques 

de recerca

Biblioteca i xarxa

Biblioteca digital de la UPC

Digitalització i conservació 

de documents

Innovació tecnològica

• S’ha incrementat el nombre de títols de revistes que s’entren a la base de

dades de sumaris del CBUC. Dels 7 nous títols entrats s’han introduït els

sumaris de l’any en curs i d’anys anteriors.

• S’ha participat, juntament amb les biblioteques de l’ETSAV i l’EPSEB, en l’elabo-

ració de l’estudi per comprovar la presència de 332 títols de revistes i 25

títols de congressos especialitzats en l’àmbit de l’arquitectura, la construcció 

i l’urbanisme als principals catàlegs i bases de dades.Aquest estudi ha estat 

utilitzat per l’Àrea de Recerca per a l’elaboració del document Aplicació del 

sistema d’indicadors de l’activitat de recerca en l’àmbit de l’arquitectura i l’urbanisme

(Document CG 18/7 2005).

• S’ha dissenyat una oferta de serveis específics per als arquitectes estrangers

que estan en procés d’homologació del títol a l’ETSAB.

• S’ha elaborat el Full Accés de la base de dades Urbadoc que és consultable a

Bibliotècnica, com a manual d’ajut als usuaris d’aquesta base de dades.

• S’ha catalogat totes les tesines del Màster d’Arquitectura Efímera i els projectes

realitzats pels arquitectes estrangers que han homologat el seu títol a l’ETSAB.

• S’ha adquirit la col·lecció completa de monografies, actes de congressos,

i publicacions periòdiques del Docomomo International (Docomomo Journal

i Docomomo newsletter). Docomomo és una organització dedicada a l’estudi 

de l’arquitectura del moviment modern.

• S’ha incorporat a Bibliotècnica la col·lecció completa d’exàmens de les assigna-

tures de Geometria descriptiva I i II amb un total de 242 exàmens digitalitzats.

• S’ha incorporat nous materials docents a Bibliotècnica per a les assignatures

de Dibuix II i de Projectes IV.

• S’ha elaborat el nou e-portal de la col·lecció Barcelona, Escenari de Novel·la.

• S’han creat els nous apartats al web de la biblioteca:

- Coneix la biblioteca.

- Llista d’encapçalaments de matèria d’arquitectura, construcció i urbanisme.

- Videoteca de la biblioteca de l’ETSAB.

• S’han digitalitzat 2.488 documents de l’Arxiu Gràfic per incorporar-los al 

catàleg en línia.

• S’ha digitalitzat una col·lecció de reproduccions de 52 plànols antics de Barcelona.

• S’ha fet la migració del catàleg de l’Arxiu Gràfic a un servidor segur del Servei

de Biblioteques i Documentació http://eprints.upc.es/cataleg/cataleg.html.

• S’ha refet el web de l’Arxiu Gràfic per incorporar les versions en castellà 

i anglès. S’han estructurat els continguts en una base de dades per facilitar el

manteniment dels continguts i de les versions en les diferents llengües.

• S’ha instal·lat el programari de codi obert Linux als ordinadors d’usuaris.



Biblioteca de l’Escola Tècnica Superior d’Arquitectura de Barcelona

Aliances i projectes consorciats

Biblioteca i humanisme

Biblioteca i col·leccions

especials

Aliances

Biblioteca i ciutats

Biblioteca i organització

Organització i planificació 

del Servei de Biblioteques 

i Documentació

Accés, selecció, formació i

desenvolupament professional

Innovació tecnològica i nova

gestió i planificació del treball

• S’ha ampliat col·lecció de Cinema i Arquitectura amb 45 pel·lícules adquirides

amb el pressupost d’humanisme i amb 19 finançades per l’Àrea de Cultura de

l’ETSAB per al Cicle de Cinema d’Avantguardes organitzat pel Docomomo.

• S’ha creat una nova col·lecció Barcelona,

Escenari de Novel·la on s’ha escollit aque-

lles obres en què l’acció transcorre a la 

nostra ciutat.

• S’ha ampliat i actualitzat la secció de llibres

de Turisme i Arquitectura, amb la compra 

de 24 guies noves.

• S’ha elaborat la normativa de préstec per a exposicions dels fons de l’Arxiu

Gràfic i del fons antic.

• S’ha col·laborat amb l’organització Docomomo i amb l’Àrea de Cultura 

de l’ETSAB amb la compra coparticipada de pel·lícules i de publicacions.

• S’ha participat en les activitats de l’Any del Llibre i la Lectura, amb l’organitza-

ció d’un visita guiada a l’Arxiu Gràfic de l’ETSAB.

• Tot el personal de la biblioteca ha participat en els treballs per a l’elaboració

del nou pla estratègic del Servei de Biblioteques i Documentació 2006-2010.

S’han creat 6 grups de treball per a l’anàlisi i proposta de línies estratègiques

dels aspectes i serveis clau de la biblioteca.

• S’ha incorporat l’Ariadna Castelló com a bibliotecària de recerca i catalogado-

ra de l’Arxiu Gràfic, en substitució d’una baixa per malaltia. S’ha fet la formació

i la integració d’aquesta persona a l’equip de treball.

• El personal de la biblioteca ha assistit a 27 accions formatives (284 hores lecti-

ves) per incrementar els seus coneixements i competències aplicables al lloc

de treball.

• S’han incorporat 100 documents de la Biblioteca de l’ETSAB a la intranet 

de l’SBD.

• S’ha documentat i incorporat a la base de dades de procediments 17 nous

processos, i s’han elaborat pautes de catalogació de materials específics de la

biblioteca (tesines, tesis, proves de conjunt i projectes final de carrera). S’ha

elaborat les Pautes de procés físic de les col·leccions de la biblioteca.
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Biblioteca de l’Escola Tècnica Superior d’Arquitectura de Barcelona

Gestió, control i avaluació 

de recursos

• S’ha presentat la Llista d’encapçalaments de matèria d’arquitectura, urbanisme 

i construcció... a les XVI Jornadas ABBA: Cooperación entre Bibliotecas de

Arquitectura, Construcción y Urbanismo celebrades el mes de juny a Santiago

de Compostela.

• S’ha participat com a membre del Grup de Treball d’Arxius i Fons d’Arqui-

tectura en l’organització de la jornada Diàlegs Entorn de la Documentació

d’Arquitectura: Documentació d’Arquitectura i Noves Tecnologies, celebrada 

al Col·legi d’Arquitectes de Catalunya el 25 d’octubre.

• S’ha participat en les convocatòries de l’SBD per a l’obtenció de pressupostos

extraordinaris per a l’adquisició de col·leccions de la bibliografia docent 

d’arquitectura, de col·leccions especials i de bibliografia docent de programes

de doctorat. En total s’ha obtingut un increment de pressupost per a la com-

pra de bibliografia de 25.654 €.
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Biblioteca de l’Escola Tècnica Superior 
d’Enginyeria Industrial de Barcelona

Biblioteca i aprenentatge

Formació d’usuaris

Àrees d’autoaprenentatge

La Factoria de Recursos

Docents

Serveis bibliotecaris bàsics

• S’han ofert sessions bàsiques de formació i acollida per a 523 nous estudiants

de l’ETSEIB –un 97% del total d’aquest col·lectiu–.

• S’han ampliat les prestacions de l’àrea d’autoaprenentatge amb les següents

actuacions:

- Actualització del servidor i dels 20 pc dedicats als usuaris.

- Instal·lació de les aplicacions en Linux contingudes al cd que la UPC ofereix

a tots els estudiants.

- Instal·lació de l’ANSYS ed. 8.0.

• S’ha donat suport a la creació de 16 recursos per a la docència de l’ETSEIB.

• S’han incrementat les hores de servei de la biblioteca durant els períodes 

d’exàmens, ja que s’ha obert a les 8:30 h en comptes de les 9 h.

• S’ha ampliat el Programa de Comunicació amb els usuaris mitjançant:

- la realització d’un sumari del Noticiari web, amb la relació de notícies histò-

riques

- la revisió de l’etiquetatge dels mòduls de la sala

- la potenciació de l’ús de Biblio-FAQ

- la nova rotulació dels exàmens en paper

- l’elaboració de cartells per difondre materials de referència i revistes elec-

tròniques

- l’elaboració de guies d’ús del catàleg automatitzat.
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Biblioteca i recerca

Formació d’usuaris

Serveis bibliotecaris de recerca

Col·leccions bibliogràfiques 

de recerca

Col·laboració amb empreses,

col·legis, associacions

professionals i altres

Biblioteca i xarxa

Biblioteca digital de la UPC

Innovació tecnològica

Biblioteca i humanisme

Patrimoni bibliogràfic cultural

de la Universitat

Aliances

• S’han ofert 27 sessions de formació sobre eines d’accés a la documentació

electrònica per a 337 assistents, incloent-hi sessions de recursos documentals

per a estudiants, PDI i PAS de l’ETSEIB.

• S’han ampliat els productes i serveis d’informació especialitzada a mida dels

professors i investigadors de l’ETSEIB i s’ha generat una plataforma de subs-

cripció a serveis especialitzats des dels departaments i creat un nou servei

d’informació selectiva sobre recursos web.

• S’ha publicat el catàleg de PFC de l’ETSEIB en format

llibre i cd-rom.

• S’ha integrat el fons antic de la biblioteca de l’AEIC al Fons Històric en Ciència

i Tecnologia de la Biblioteca de l’ETSEIB, amb un total de 2.046 nous docu-

ments.

• S’han ampliat els serveis i prestacions del web de la biblioteca tot redisse-

nyant-ne la pàgina de serveis digitals i implementant-ne un sistema compartit

de manteniment.

• S’ha integrat la intranet de la Biblioteca de l’ETSEIB amb la del Servei de

Biblioteques i Documentació de la UPC.

• S’ha posat en marxa la Guia docent electrònica de l’ETSEIB.

• S’han exhibit a l’ETSEIB l’exposició "GlobalitzacióAlterGlobalització" com a

promoció de la secció de la biblioteca amb el mateix nom, l’exposició "Les

telecomunicacions a través dels llibres" provinent de la Biblioteca Rector

Gabriel Ferraté i l’exposició "Dona i tecnologia...

fent història!" provinent de la Biblioteca de

l’EPSEVG.

• S’han promocionat les activitats de l’associació

SIDA STUDI a través d’una exposició de cartells

i materials de promoció d’aquesta entitat.

Biblioteca de l’Escola Tècnica Superior 
d’Enginyeria Industrial de Barcelona



Biblioteca i organització

Organització i planificació 

del Servei de Biblioteques 

i Documentació

Qualitat, avaluació i

reenginyeria de processos

• S’han integrat a la biblioteca les noves responsables de serveis digitals, Laia

Alonso, i de serveis d’aprenentatge, Marga Anglada, tot implementant un nou

organigrama que permet una millor qualitat de servei als usuaris.

• S’ha participat, conjuntament amb la biblioteca del Trinity College Dublin,

en la coordinació del Maracanda: University Libraries in the New Millennium,

Tempus Project per a la millora de les biblioteques de la Samarkand State

University.

• S’ha elaborat un Manual del bibliotecari de l’IOC que documenta els procedi-

ments claus de la biblioteca de l’IOC.
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Biblioteca de l’Escola Tècnica Superior 
d’Enginyeria Industrial de Barcelona



Biblioteca i aprenentatge

Formació d’usuaris

Serveis bibliotecaris bàsics

Col·leccions bibliogràfiques

bàsiques

• A començament de curs s’han realitzat tres sessions d’acollida, adreçades als

nous estudiants de la diplomatura de Navegació Marítima, diplomatura en

Màquines Navals i Enginyeria Tècnica Naval en Propulsió i Serveis del Vaixell,

amb un total de 87 assistents (72,5 % del total d’alumnes matriculats).

• Per tal de conèixer l’organització d’altres biblioteques i poder introduir millo-

res a la BFNB, s’han realitzat visites a altres biblioteques de la UPC: BETSAV 

i BCBL (EPSC i ESAB). Les visites han estat valorades positivament i se’n 

programaran més per al proper any.

• Amb la participació a diferents convocatòries dels Serveis Generals de

Biblioteques de la UPC per a l’adquisició de bibliografia s’ha incrementat la

qualitat del nostre fons:

- S’ha actualitzat la col·lecció de llibres citats a les assignatures de la guia

docent de l’FNB.

- S’ha actualitzat el fons de normativa de l’IMO, tant en paper com en format

electrònic: resolucions, normes, model course i subscripció on-line al

SOLAS i al codi IMDG.

- S’ha adquirit diferents materials multimèdia d’aprenentatge: Ship Security

Officer Guide to ISPS elaborats pel Maritime Training Services.

• Davant la necessitat d’espai per ubicar els documents a les prestatgeries s’ha

realitzat un estudi dels llibres de la sala i del magatzem per conèixer el seu

ús i el seu grau d’obsolescència. S’ha elaborat el document Criteris per espor-

gar els documents obsolets de la BFNB i els diferents procediments a seguir

per a l’esporgada. S’ha fet l’esporgada seguint les pautes d’aquests dos

documents.
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Biblioteca de la Facultat 
de Nàutica de Barcelona



Biblioteca de la Facultat de Nàutica de Barcelona

Equipaments i millores

Biblioteca i recerca

Formació d’usuaris

Col·leccions bibliogràfiques 

de recerca

Biblioteca i xarxa

Biblioteca digital de la UPC

• S’ha començat a catalogar el fons de cartes nàutiques espanyoles amb un total

de 115 cartes introduïdes al catàleg de la UPC.

• S’ha adquirit cinc ordinadors i monitors nous per renovar el parc informàtic se-

gons el Pla TIC.També se’ns ha atorgat un ordinador portàtil per a ús dels usuaris.

• S’han configurat de nou amb programari lliure en entorn Linux quatre ordina-

dors amb client PUB.

• S’ha canviat i millorat l’enllumenat de la sala del fons antic.

• S’ha automatitzat el sistema d’obertura de dues persianes de la biblioteca.

• S’ha impartit per segona vegada el curs sobre Com trobar i gestionar informa-

ció tècnica: la clau de l’èxit per a l’elaboració del Projecte/Treball Final de

Carrera com a activitat formativa amb reconeixement de crèdits de 30 h, amb

un total de 25 inscrits i 9 assistents.

• S’ha realitzat una sessió de formació de 2 hores sobre gestors de referències,

adreçada a estudiants de tercer cicle i a professors. La participació va ser de 

3 doctorands i 1 professor.

• S’ha ofert la 4a edició del curs Nàutica esportiva a Internet dins el Curs d’es-

pecialització en nàutica esportiva organitzat per la Direcció General de Ports 

i Transports del Departament de Política Territorial i Obres Públiques de la

Generalitat de Catalunya i el Departament de Ciència i Enginyeria Nàutiques

de la UPC amb una participació de 9 assistents sobre un total de 19 inscrits.

• S’ha fet la subscripció a la base de dades Marine technology abstracts (MTA)

que conté dades bibliogràfiques de publicacions sobre enginyeria marítima 

d’arreu del món.

• S’ha elaborat un Full Accés sobre la consulta de la base de dades marítima

MARNA de la Universitat de Delft i un altre sobre la base de dades Marine

technology abstracts.

• S’han introduït nous títols de revistes subscrites per la BFNB en la base de

dades de sumaris del CBUC: Cuaderno de información professional marítima,

Infomarine: actualidad y tecnología de la industria naval y marítima, Marina civil,

Puertos: información mensual de Puertos del Estado, Revista General de Marina,

Transactions of the Society of Naval Architects and Marine Engineers.

• S’han arribat a incorporar fins a 1.930 referències bibliogràfiques dins la nostra

base de dades d’articles de revista d’especialització marítima BaDeMar.

• S’ha revisat i millorat l’accés i actualització dels continguts de la pàgina web de

la biblioteca.
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Biblioteca de la Facultat de Nàutica de Barcelona

Digitalització i conservació 

de documents

Biblioteca i humanisme

Biblioteca i col·leccions

especials

Patrimoni bibliogràfic cultural

de la Universitat

Aliances

Biblioteca i organització

Organització i planificació 

del Servei de Biblioteques 

i Documentació

• S’ha col·laborat en la realització de l’e-portal de cartografia, des d’on es pot

accedir a una base de dades de consulta sobre les cartes nàutiques de la costa

catalana disponibles a la BFNB.

• S’ha elaborat l’e-portal sobre el Dr. Pérez del Río amb el suport de La Factoria

de la BRGF, des d’on es pot accedir a diferents apartats: biografia, bibliografia,

documents a text complet, galeria d’imatges, videoteca i fòrum d’opinions:

http://bibliotecnica.upc.es/e-portals/perezdelrio/

• S’han digitalitzat documents del Dr. Pérez del Río per facilitar l’accés, consulta 

i divulgació de la seva obra a text complet: tesi doctoral (TDX), llibres, confe-

rències, articles de revista, etc.

• S’han fet diferents exposicions organitzades per altres biblioteques de la UPC:

"Cap a una nova comunicació científica" (Servei de Biblioteques i

Documentació), "Dona i tecnologia" organitzada per la Biblioteca de l’EPSEVG,

"Obres de Jules Verne" (BRGF).

• S’han realitzat diferents exposicions amb els llibres comprats amb el pressu-

post de Biblioteca i humanisme.

• S’ha col·locat un panell d’informació de l’Oficina d’Orientació i Inserció

Laboral de la UPC i de l’Oficina de Coordinació del Pla de Medi Ambient,

on també es van penjant notícies de premsa sobre contaminació marítima 

que poden ser d’interès per estudiants i professors.

• Es va organitzar una visita guiada pel fons antic de la BFNB d’interès per als

assistents al congrés organitzat pel Departament de Matemàtica Aplicada II,

celebrat a la FNB.

• S’ha començat a treballar en la constitució d’un centre de documentació naval

i marítima format pel Museu Marítim, l’Autoritat Portuària de Barcelona, el

Consorci el Far i la Cambra de Comerç.

• S’ha col·laborat en l’homenatge a Pérez del Río promogut per la Sociedad

General de Jefes y Oficiales de Máquinas de la Marina Mercante i el Museu

Marítim de Barcelona.

• S’ha treballat en el projecte per elaborar el nou pla estratègic de biblioteques

2006-2010 des de diferents àmbits: intern dins la BFNB, per unitats d’aprenen-

tatge, digital i recerca, i per temes.



Biblioteca de la Facultat de Nàutica de Barcelona

Accés, selecció, formació i

desenvolupament professional

Innovació tecnològica i nova

gestió i planificació del treball

• S’han realitzat diversos cursos de formació segons els perfils i les necessitats

de la biblioteca: DialogWeb: la potencia al servicio de la precisión (nivell avan-

çat); Recursos d’informació a Bibliotècnica; Introducció al projecte de bibliote-

caris temàtics de la UPC; Digitalització de documents; V Workshop REBIUN:

la biblioteca digital y el acceso a nuevos contenidos; Cibernarium-Dreamwea-

ver i Cibernarium-Photoshop i Conflictes a la biblioteca? Curs de gestió 

positiva de la convivència.

• S’ha realitzat la revisió del perfil del tècnic especialista de biblioteques.

• S’ha començat a implementar la intranet local elaborada pels Serveis Generals

de Biblioteques de la UPC.
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Biblioteca i aprenentatge

Formació d’usuaris

Col·leccions bibliogràfiques

bàsiques

Equipaments i millores

Biblioteca i recerca

Formació d’usuaris

Serveis bibliotecaris de recerca

Col·leccions bibliogràfiques 

de recerca

• S’ha introduït una part pràctica a les sessions d’acollida.

• S’han organitzat els codis d’origen de la biblioteca per identificar la procedèn-

cia de donatius i de col·leccions determinades.

• S’han revisat els criteris sobre indexació i classificació, segons els acords pre-

sos a la reunió entre les biblioteques de l’ETSAB, l’ETSAV i l’EPSEB.

• S’ha revisat i ordenat l’arxiu de revistes.

• S’ha fet una proposta de CRAI ETSAV.

• S’ha donat un enfocament més pràctic a l’activitat amb reconeixement de crè-

dits "Els recursos d’informació i documentació politècnics: accés, ús i gestió,

aplicats a l’arquitectura".

• S’ha creat una base de dades per recollir les consultes rebudes al taulell per tal

d’organitzar el servei d’informació bibliogràfica.

• S’han revisat els sumaris d’urbanisme buidats al CBUC en col·laboració amb

l’ETSAB.

• S’ha contribuït a l’avaluació de les revistes i congressos notables d’arquitectura

i urbanisme de la UPC.
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Biblioteca de l’Escola Tècnica Superior
d’Arquitectura del Vallès



Biblioteca de l’Escola Tècnica Superior d’Arquitectura del Vallès

Biblioteca i xarxa

Digitalització i conservació 

de documents

Innovació tecnològica

Aliances i projectes consorciats

Biblioteca i humanisme

Biblioteca i integració als

projectes culturals de la UPC

Biblioteca i col·leccions

especials

Patrimoni bibliogràfic cultural

de la Universitat

Aliances

• S’ha digitalitzat la revista Carrer de la ciutat i s’ha publicat al DSpace

(https://eprints.upc.es:8443/revistes/handle/2099/199).

• S’han iniciat les gestions amb el centre de càlcul de l’ETSAV per implementar

un servei d’impressions de pagament.

• S’ha publicat la revista Perspectivas urbanas al DSpace

(https://eprints.upc.es:8443/revistes/handle/2099/17).

• S’ha col·laborat amb un projecte del CAIRAT (Centre d’Aplicacions de la

Informàtica a la Representació de l’Arquitectura i el Territori) per crear un

arxiu gràfic destinat a la docència.

• En motiu de l’any Einstein s’ha elaborat un panell sobre la seva casa d’estiu:

http://bibliotecnica.upc.es/bib290/serveis/panells/einstein/inici.asp

• S’ha participat a la campanya de Sant Jordi Sostenible formant part del Mercat

d’Intercanvi de Llibres.

• S’han realitzat les exposicions itinerants següents:

- "Cap a una nova comunicació científica".

- "Dona i tecnologia... fent història!".

• S’ha creat una pàgina web sobre exposicions relacionades amb l’arquitectura:

http://bibliotecnica.upc.edu/bib290/serveis/exposicions/inici2.asp

• S’ha comprat un exemplar de l’obra Le Corbusier Plans (16 DVD).

• S’ha cedit temporalment el panell "Arquitectura d’emergència" per exposar-lo

a l’Escola d’Art i Superior de Disseny Pau Gargallo de Badalona: http://biblio-

tecnica.upc.es/bib290/serveis/panells/arq_emergencia/inici.asp.
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Biblioteca de l’Escola Tècnica Superior d’Arquitectura del Vallès

Biblioteca i organització

Organització i planificació 

del Servei de Biblioteques 

i Documentació

Accés, selecció, formació i

desenvolupament professional

Innovació tecnològica i nova

gestió i planificació del treball

• S’han aportat informes DAFO de la biblioteca per a la redacció del pla estratè-

gic de biblioteques 2006-2010.

• S’ha redactat el manual dels becaris. És un manual d’acollida on s’explica el 

funcionament de la biblioteca, les normes bàsiques i les seves tasques.

• El personal ha realitzat diversos cursos de formació.

• S’ha implementat la intranet local.
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Biblioteca i aprenentatge

Formació d’usuaris

Àrees d’autoaprenentatge

La Factoria de Recursos

Docents

• S’ha participat en les revisions i l’avaluació de la prova pilot d’adaptació al nou

model EEES que s’ha fet a les dues escoles.

• S’ha participat a la comissió de l’EPSC per millorar la fase d’acollida dels nous

alumnes.

• S’han fet sessions d’acollida a tots els estudiants de nou ingrés:

- A l’ESAB, en comptes de fer la sessió de 15 minuts que es feia en l’acte de

presentació dels estudis de l’ESAB, s’ha fet, dintre de l’assignatura

Matemàtiques I, una sessió d’acollida d’una hora de durada, amb un exercici

pràctic de consolidació de continguts.

- A l’EPSC s’han fet dues sessions d’una hora i s’han integrat com a activitats

formatives de l’assignatura de TCOE (Tècniques de comunicació oral i

escrita).

Els resultats són molt positius perquè s’ha pogut ampliar i consolidar els con-

tinguts i els assistents valoren molt positivament la sessió.

• S’ha realitzat una campanya informativa d’ajut per buscar feina per tal de millo-

rar la formació integral dels estudiants universitaris de cara a la integració al

món laboral. S’ha comptat amb la participació de l’OOIL, que ha cedit un plafó

informatiu que s’ha dipositat a les dues biblioteques.

• S’han realitzat 8 projectes de material docent multimèdia, tots duts a terme

per becaris de l’escola tutoritzats per professors. S’han realitzat pàgines web,

cursos interactius, material de suport a assignatures, aplicacions animades. Els

recursos més utilitzats han estat Macromedia Flash Mx, J2EE, EasyProf, PANS-

OPS,Autocad, Iexplorer i Nav 3D.

• De les tasques realitzades pel personal de La Factoria (becaris) destaquem:

Biblioteca de l’Escola Politècnica Superior
de Castelldefels i de l’Escola Superior
d’Agricultura de Barcelona del Campus del
Baix Llobregat
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Serveis bibliotecaris bàsics

Col·leccions bibliogràfiques

bàsiques

Equipaments i millores

- Realització de la pàgina web de la nova biblioteca del CBL.

- Realització del cartell de l’exposició de l’ESAB "Aigua i agricultura".

- Col·laboració en la confecció dels pòsters de l’exposició de l’EPSC "Homes

i màquines que volen".

- Enregistrament de conferències i presentacions orals d’alumnes i professors

com a activitats d’assignatures.

- Digitalització de vídeos de l’ESAB.

- Col·laboració en la realització dels dos e-portals de l’EPSC.

- Introducció dels TFC i PFC al dipòsit institucional de Bibliotècnica.

• S’ha fet un estudi entre els nostres usuaris per saber els serveis bàsics que cal-

dria potenciar a la nova biblioteca de campus.

• S’ha participat en la creació del catàleg de prestacions de la UTG del campus. De

moment encara no està acabat però s’espera que ho estigui durant l’any 2006.

• S’ha passat l’enquesta de satisfacció als usuaris de la biblioteca del Servei de

Biblioteques i Documentació.Aquestes dades es tenen en compte per a la pla-

nificació dels serveis de la nova biblioteca.

• S’ha adquirit la bibliografia recomanada a les guies docents de les escoles, amb

un pressupost extraordinari per reforçar la bibliografia de les assignatures amb

nou pla d’estudis o amb modificacions.

• S’ha fet difusió de la campanya A l’estiu viu la lectura, promoguda pel Servei de

Biblioteques i Documentació per difondre les col·leccions especials de les

biblioteques de la UPC (novel·les, vídeos, etc.).

• S’ha aprofitat el mes de juliol per anar a la Biblioteca Rector Gabriel Ferraté a

triar el fons de l’ESAB provinent de Caldes que s’hi troba emmagatzemat.

Aquesta tasca ha estat molt important per tal de saber quin fons cal que esti-

gui ubicat com a fons antic de l’ESAB, quin fons estava duplicat i quin fons no

era pertinent pel seu contingut.

• Durant el mesos de gener i febrer s’ha traslladat la Biblioteca de l’ESAB, des

dels espais del carrer Urgell al nou edifici del campus del Baix Llobregat, de

manera provisional, fins a l’acabament de la nova biblioteca de campus. La pro-

visionalitat d’aquest trasllat ha creat molts problemes i ha obligat a modificar

les condicions de préstec i a restringir l’accés al fons bibliogràfic.

• El mes de març a es va obrir la biblioteca provisional de l’ESAB amb:

- El fons provisional col·locat (4.600 volums).

- Els títols de revistes del 2005.

- Mobiliari de la biblioteca col·locat.

- Connexions informàtiques i pc dels usuaris en funcionament.

• S’ha realitzat una pàgina web que informa dels serveis, espais i equipaments

que tindrà la nova biblioteca de campus o CRAI.

• S’han finalitzat les obres de construcció de la nova biblioteca.

Biblioteca de l’Escola Politècnica Superior de Castelldefels i de l’Escola
Superior d’Agricultura de Barcelona del Campus del Baix Llobregat



Biblioteca i recerca

Formació d’usuaris

Serveis bibliotecaris de recerca

Col·leccions bibliogràfiques 

de recerca

Biblioteca i xarxa

Biblioteca digital de la UPC

• S’han realitzat sessions de formació per al PDI del campus sobre l’ús dels ges-

tors de referències bibliogràfiques.

• S’han ofert dues activitats formatives de 30 hores amb reconeixement de crè-

dits per als estudiants de l’ESAB i l’EPSC, una al febrer i una al desembre.

• S’han realitzat dues activitats de formació adreçades als estudiants de doctorat

del campus.

• S’han fet sessions de formació vinculades a diferents assignatures de les dues

escoles.A l’ESAB s’han fet 8 sessions amb un total de 26 hores, i a l’EPSC,

9 sessions amb un total de 14 hores.

• Durant els mesos de juny i juliol s’han realitzat entrevistes al PDI del campus.

L’objectiu de les entrevistes és conèixer l’ús que fan de la biblioteca els profes-

sors, comentar els serveis que s’ofereixen actualment i parlar sobre els nous

serveis que voldrien rebre de cara a la nova biblioteca.

• S’ha unificat el SOD per a tots els usuaris del campus i se n’ha fet l’avaluació.

Una de les millores aplicades ha estat la de servir documents en format elec-

trònic. En total les biblioteques del campus del Baix Llobregat han servit al

SOD 54 peticions, de les quals 33 han estat còpies, i el 48% s’ha servit en for-

mat digital a través d’Ariel (16 comandes). De les peticions fetes per usuaris

del campus al SOD de còpies externes a la UPC, un 44% s’ha rebut en format

digital (72 de 165 peticions).

• S’ha col·laborat i participat en la creació del Servei de Propietat Intel·lectual (SEPI)

dels Serveis Generals de Biblioteques.Actualment hi ha un grup de treball que

desenvolupa aquest tema i els bibliotecaris de l’ESAB i l’EPSC hi estan participant.

• S’ha col·locat i s’ha fet la difusió de l’exposició itinerant sobre el futur de les

publicacions científiques, adreçada al professorat UPC, als edificis de l’ESAB 

i de l’EPSC.

• S’ha tramitat la subscripció via Internet (canvi de modalitat d’accés) de la base

de dades Código de legislación alimentaria.

• S’ha adquirit el cd-rom amb tots els annexos a la Convention on International

Civil Aviation, 2005 edition, de l’OACI.

• S’ha creat l’arxiu de TFC/PFC de l’EPSC amb un total de 76 TFC i 16 PFC pen-

jats, dels llegits durant els quadrimestres de primavera i tardor del 2005.

• Per la seva part, el nou equip directiu de l’ESAB ha aprovat la proposta de la

biblioteca per tal de modificar el lliurament de Treballs Final de Carrera i que

aquests es presentin a partir del 2006 en format electrònic amb l’opció de

penjar-se al dipòsit TFC/PFC/Tesines de la UPC, sempre que l’autor i el tutor

ho autoritzin.
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Innovació tecnològica

Convergència del Servei de

Biblioteques i Documentació

amb els Serveis Informàtics

Aliances i projectes consorciats

Biblioteca i humanisme

Biblioteca i integració als

projectes culturals de la UPC

• S’ha actualitzat el parc informàtic de la biblioteca amb l’adquisició de 3 ordina-

dors nous.

• S’han migrat al sistema operatiu Linux alguns dels pc de consulta per als usua-

ris de les dues biblioteques.

• S’ha posat en funcionament el servei de préstec de portàtils a l’EPSC, dins

del projecte EPSC de l’escola. Es disposa d’un carretó model PCKar amb 

19 ordinadors portàtils. Els resultats d’aquesta primera fase pilot han estat

altament positius, i es tracta d’un servei ben valorat tant pels alumnes com

pels professors de l’escola. De cara a la nova biblioteca de campus s’està

estudiant la manera d’oferir aquest servei a tots els estudiants del campus 

i d’aprofitar el PCKar per a l’aula de formació equipada amb connexió a la

XSF de la UPC.

• Tant la biblioteca com La Factoria de l’escola participen en molts dels projec-

tes de l’EPSC, des de la digitalització de fotografies del directori de l’escola,

fins a la preparació de videoconferències.Aquest any, els portàtils de la biblio-

teca s’han utilitzat també com a eina de suport a les activitats docents que

requerien l’ús d’ordinadors a l’aula.També s’han utilitzat els portàtils per poder

fer projeccions d’imatges i pel·lícules i consultes d’informació en el marc de

l’exposició "Homes i màquines que volen" organitzada dins de les activitats de

l’Aerotardor 2005 de l’EPSC.

• Els portàtils també han estat un recurs utilitzat per poder oferir accés a

Internet als assistents al III International Meeting on Lorentzian Geometry que

es va realitzar a Castelldefels els dies 21-23 de novembre.

• S’ha participat a les activitats de Sant

Jordi Sostenible amb l’organització de

la fira del llibre MIL Llibres per Sant

Jordi i una exposició sobre la bicicleta

i la mobilitat sostenible.

• S’ha participat a l’Aerotardor 2005,

programa trimestral d’activitats relacionades amb l’Aeronàutica que organitza

l’EPSC, i a la Quinzena de la Ciència de Castelldefels (del 4 al 18 de novem-

bre), amb l’organització de l’exposició "Homes i màquines que volen: un pas-

seig per l’aeronàutica i l’espai", projeccions de pel·lícules i imatges, etc.

• S’ha participat en les activitats programades per celebrar el Dia Internacional

d’Internet, i s’ha ofert accés a Internet des dels ordinadors portàtils de la

biblioteca.

• S’han realitzat 8 exposicions bibliogràfiques al campus per tal de fomentar 

l’interès per la lectura i la formació no curricular dels estudiants:

Biblioteca de l’Escola Politècnica Superior de Castelldefels i de l’Escola
Superior d’Agricultura de Barcelona del Campus del Baix Llobregat



Biblioteca i col·leccions

especials

Aliances

Biblioteca i ciutats

Biblioteca i organització

Organització i planificació 

del Servei de Biblioteques 

i Documentació

Accés, selecció, formació i

desenvolupament professional

- Febrer: "Pioneres de la informàtica".

- Abril: "Aviació i cinema".

- Abril: "Bicicletes i mobilitat sostenible".

- Maig: "Fractals matemàtics".

- Juny: "Dona i tecnologia".

- Octubre: "Homes i màquines que volen".

- Desembre: "Aigua i agricultura".

- Desembre: "Papiroflèxia".

• S’han creat dos nous e-portals relacionats amb les col·leccions especials de les

biblioteques: Aigua i agricultura, que aplega documentació de temàtica agrícola

en relació amb la utilització de l’aigua que es fa dins d’aquesta disciplina (ús,

reaprofitament…) i Homes i màquines que volen: un passeig per la història de l’ae-

ronàutica i l’espai, que inclou el material de l’exposició, recursos documentals,

links d’interès, etc. relacionat amb l’aeronàutica, l’aviació i l’espai i la seva histò-

ria i el paper que juga en la societat.

• S’ha participat en la mediambientalització del campus, augmentant el fons

bibliogràfic de medi ambient amb una nova línia: medi ambient i agricultura.

• S’han començat les negociacions per a la signatura d’un conveni de col·labora-

ció amb el Departament d’Agricultura, Ramaderia i Pesca de la Generalitat de

Catalunya. Aquest acord inclou la donació a la biblioteca del campus de 9.000

volums procedents de la biblioteca de la seu del departament a Barcelona.

• S’han començat les negociacions amb la Regidoria de Cultura de l’Ajuntament

de Castelldefels per establir un conveni de col·laboració entre la Biblioteca

Municipal i la Biblioteca del Campus del Baix Llobregat de la UPC. En aquests

moments ja hi ha un esborrany d’acord redactat que estan estudiant les dues

parts, i que s’espera que serà vigent per la inauguració de la nova biblioteca.

• S’ha fet una oferta conjunta de serveis de biblioteca per a tots els usuaris del

campus, evitant sempre que s’ha pogut les barreres que suposa el fet de dispo-

sar de dues mini biblioteques distanciades menys de 50 metres.

• S’ha participat en el projecte de treball per al nou pla estratègic de l’SBD

2006-2010. Cada bibliotecari ha participat en dos dels grups de treball creats,

a més del grup del CRAI CBL.

• S’han elaborat els perfils del personal de la Biblioteca de l’ESAB i s’ha realitzat

una reunió amb el director del Servei de Biblioteques i Documentació i la

directora dels Serveis de Suport a la Docència del CEIB per comentar-los.

• La Gemma Garcia, bibliotecària responsable de la Biblioteca de l’ESAB, i la
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Innovació tecnològica i nova

gestió i planificació del treball

Roser Gómez, cap de la Biblioteca de l’EPSC, han superat la fase d’oposicions

a l’escala A de facultatius.

• La Roser Gómez ha realitzat una estada al Canadà gràcies a un ajut de mobilit-

zació de PAS de l’AGAUR. Durant el mes de juny va realitzar visites a 5 biblio-

teques d’universitats de Québec i Ohio i va assistir al congrés internacional de

l’IATUL que es va celebrar a la ciutat de Québec.

• El personal de les biblioteques de l’ESAB i l’EPSC ha assistit als següents cur-

sos i activitats de formació:

- El rol de líder, curs adreçat al personal que realitzava les oposicions per

accedir a l’escala A de facultatius (Gemma Garcia i Roser Gómez).

- Motivació dels equips de treball (Gemma Garcia, Roser Gómez i Pilar

Nieto).

- Tecnologies multimèdia (Montse Hidalgo).

- Jornada sobre Propietat Intel·lectual (Pilar Nieto).

- Profi (Consol García).

- Presa de decisions (Àlex Yoldi).

- La planificació operativa (Àlex Yoldi).

- Negociació positiva (Àlex Yoldi).

- Retoc d’imatges amb Photoshop (Àlex Yoldi).

- Vídeo digital (Àlex Yoldi).

- Edició web amb Dreamweaver (Àlex Yoldi).

- Europa a Internet (Pilar Nieto).

- Delegació efectiva (Gemma Garcia).

- Presentació d’SCOPUS-base de dades sobre enginyeria (Pilar Nieto).

• Aquest any s’ha posat en marxa la intranet local conjunta per a les dues biblio-

teques a SBDocs, la intranet de l’SBD, com a eina de gestió i comunicació de la

informació.

• També s’ha utilitzat la base de dades d’incidències de l’SBD com a eina de

comunicació interna entre les dues biblioteques i altres unitats del servei.
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Biblioteca i aprenentatge

Formació d’usuaris

Àrees d’autoaprenentatge

La Factoria de Recursos

Docents

Serveis bibliotecaris bàsics

• S’han realitzat 15 sessions d’acollida per a 356 estudiants (63% dels alumnes

de nou ingrés).

• S’han iniciat les sessions d’acollida per a alumnes de doctorat i de la llicencia-

tura d’Enginyeria en Organització Industrial.

• S’ha elaborat i presentat una proposta de cofinançament per la renovació del

parc informàtic de l’àrea d’autoaprenentatge.

• S’ha redistribuït el mobiliari de La Factoria de Recursos Docents per optimit-

zar el seu aprofitament.

• S’ha participat en el Projecte Final de Carrera Diapoteca d’elements i sistemes

constructius.

• S’han organitzat dues sessions de 4 i 8 hores respectivament sobre programari

multimèdia adreçat als professors.

• S’han dut a terme 3 enregistraments de les classes dels professors participants

al programa SESAC.

• S’ha redissenyat la pàgina web del Taller Gaudí i s’ha creat una bases de dades

per automatitzar la gestió de continguts.

• S’han dut a terme dues sessions de presentació sobre La Factoria de Recursos

Docents a les participants del projecte DONA.

• S’ha participat en la realització de l’e-portal de cartografia.

• La publicació a la web de la biblioteca de les novetats adquirides per la BEPSEB

ha substituït el servei de Difusió Selectiva de la Informació (DSI).

Biblioteca Escola Politècnica Superior
d’Edificació de Barcelona
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Biblioteca Escola Politècnica Superior d’Edificació de Barcelona

Col·leccions bibliogràfiques

bàsiques

Biblioteca i recerca

Formació d’usuaris

Serveis bibliotecaris de recerca

• S’ha iniciat la millora de la col·lecció bàsica en les matèries següents: normati-

va, ciències socials, geodèsia, dret, ensenyament, matemàtiques, física, seguretat

laboral i enginyeria d’estructures. Les tasques realitzades han estat unificar i

simplificar topogràfics, retirar documents obsolets i comprar documents per

cobrir llacunes bibliogràfiques.

• S’han revisat les citacions bibliogràfiques de les assignatures impartides a

l’EPSEB publicades a la guia docent.

• S’ha realitzat la compra de bibliografia bàsica del curs de doctorat.

• S’ha millorat l’accessibilitat a la cartografia, adequant la catalogació de la carto-

grafia topogràfica segons normes actuals, s’ha fet difusió de la col·lecció a tra-

vés de l’elaboració d’un Full Accés, i a través de la creació d’un e-portal de car-

tografia.

• S’han realitzat les següents sessions de formació temàtiques dins d’assignatures:

- Fonts d’informació en patrimoni arquitectònic, lligat a l’assignatura

L’aixecament arquitectònic (11 alumnes, 4 h de durada).

- Recursos d’informació en normativa i legislació dins l’assignatura Qualitat 

a l’edificació (70 alumnes, 2 h de durada).

- Fonts d’informació en construcció, lligat a l’assignatura Noves Tècniques 

de Construcció (35 alumnes, 2 h de durada).

• S’han realitzat sessions de formació amb reconeixement de crèdits:

- Els recursos d’informació i documentació politècnics: accés, ús i gestió 

(1,5 crèdits).

- Cerca d’informació i metodologia per al seu treball acadèmic (PFC) 

(1,5 crèdits).

- Activitats formatives en recerca i ús de la informació per a doctorands,

lligat a l’assignatura Metodologia i tècniques d’investigació del doctorat

d’Administració i Direcció d’Empreses (3 sessions amb un total de 43 

assistents i un total de 6 hores de durada).

- Gestors de referències adreçat a PDI i PAS (2 sessions amb un total de 9

alumnes i de 4 hores de durada).

- Recursos d’informació en geodèsia: bases de dades i publicacions periòdi-

ques, lligat a l’assignatura Tècniques geodèsiques (10 alumnes, 2 hores de

durada).

- Recursos d’informació en geodèsia: bases de dades i publicacions periòdi-

ques, lligat a l’assignatura Sistemes d’informació geogràfica (5 alumnes,

2 hores de durada).

• S’ha creat l’arbre de matèries d’edificació a Bibliotècnica, dotant-lo de defini-

cions i termes traduïts a l’anglès, un directori de webs institucionals i docents

d’àmbit estatal, una recopilació de les webs més representatives del sector,

i enllaços als PFC digitals i revistes relacionades amb el sector de l’edificació.
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Col·leccions bibliogràfiques 

de recerca

Biblioteca i xarxa

Biblioteca digital de la UPC

Digitalització i conservació 

de documents

Innovació tecnològica

Convergència del Servei de

Biblioteques i Documentació

amb els Serveis Informàtics

• S’ha col·laborat amb el grup de revistes notables d’arquitectura.

• S’ha col·laborat en l’Estudi de les peticions fetes pels usuaris de la UPC al SOD

realitzades des de la Biblioteca de l’EPSEB.

• S’ha implementat el servei de digitalització de documents servits pel SOD.

• S’ha editat el Full Accés sobre Suscrinorma en col·laboració amb la Biblioteca

del Campus de Terrassa.

• La secció de catàlegs comercials de productes de construcció s’ha reorientat

cap a documents en suport digital.

• S’ha dut a terme una campanya per augmentar la difusió de les e-revistes i la

base de dades de sumaris: formació lligada a assignatures i retolació amb enlla-

ços de les prestatgeries.

• En la col·lecció de revistes s’han fet les següents accions:

- confecció d’un directori d’adreces de correu electrònic de l’editor,

- directori de versions electròniques gratuïtes.

• S’han incorporat a Bibliotècnica els enllaços de revistes electròniques gratuïtes

disponibles en paper a la nostra biblioteca.

• S’ha iniciat el procés de millora de l’accessibilitat a la col·lecció de revistes en

paper.

• S’ha creat un manual d’ajuda per l’ús dels pc PUB amb nova imatge Linux.

• S’ha actualitzat l’inventari del parc informàtic.

• S’ha posat en explotació la base de dades de guia docent.

• S’ha millorat la interfície de la web de l’EPSEB per permetre la consulta per

matèries de les noves adquisicions a la biblioteca.

• S’ha modificat la configuració dels ordinadors amb Linux perquè aquests s’apa-

guin de manera automàtica abans del tancament de la biblioteca.

• S’ha creat a la web un nou apartat per fer difusió a la web de la Biblioteca de

l’EPSEB dels suggeriments que els usuaris fan sobre la biblioteca i les seves

respostes.

• S’ha iniciat el procés de digitalització d’apunts (6 documents escanejats [572

pàgines] equivalent a 21 ítems).

• S’ha continuat el procés de digitalització d’exàmens (96 exàmens i 572 pàgines).

• S’han dut a terme els enregistraments de les classes dels professors partici-

pants al programa SESAC.

• S’ha participat a la prova pilot de la nova imatge pc LOC.
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Biblioteca i humanisme

Biblioteca i integració als

projectes culturals de la UPC

Biblioteca i col·leccions

especials

Biblioteca i organització

Organització i planificació 

del Servei de Biblioteques 

i Documentació

Accés, selecció, formació i

desenvolupament professional

• S’han fet les següents exposicions:

- "Sant Jordi a les biblioteques de la UPC" (col·laboració escola i UPC).

- "Sant Jordi Sostenible" i MIL Llibres (col·laboració amb CITIES).

- "Guies de viatges, turisme i gastronomia".

- "Cap a una nova comunicació científica".

- "Laboratori Real" (col·laboració CITIES).

- "Dona i tecnologia".

- "Com viure a la Mediterrània a través dels llibres" (Col·laboració Any del

Llibre i la Lectura).

- Maquetes realitzades per alumnes d’obres de Gaudí (col·laboració

Departament de Construccions Arquitectòniques II).

- Mostra d’imatges de fractals (col·laboració UPC i UPM).

- SIDA STUDI.

- S’ha cooperat amb l’escola en el concurs PFC del Col·legi d’Aparelladors 

i Arquitectes Tècnics (CAATB).

- S’ha col·laborat en la Setmana de la Ciència programant un taller de cerca

d’informació científica a la biblioteca.

• S’ha incrementat el fons de cultura i humanisme amb el donatiu de llibres del

suport genèric del Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya.

• S’ha reunit la Comissió de Biblioteca de l’escola.

• Dins l’objectiu d’estudi de les necessitats d’informació dels diferents departa-

ments de l’EPSEB, s’han realitzat dues reunions amb els departaments

Expressió Gràfica II i amb CITIES.

• S’ha participat en la redacció del document de treball del Centre de Recursos

per a l’Aprenentatge i la Investigació CRAI: EPSEB. Campus Besòs.

• S’ha format part del grup Metodologia del Treball Científic.

• S’han iniciat les converses amb el coordinador de Graduat Superior en Gestió

de l’Edificació per tal que la biblioteca actuï com a assessora de continguts

dins les assignatures amb modalitat semipresencial.

• S’ha promogut la formació del personal amb l’assistència a diferents cursos,

jornades i visites.

• S’ha participat en el contingut del pòster "Weblogs: un nuevo modelo de

comunicación educativa, un nuevo servicio en la biblioteca" presentat a FESA-

BID.

• S’ha participat en la redacció de l’article "E-portal de cartografía de las biblio-

tecas de la UPC.Acceso a las colecciones mediante un mapa sensible" publicat

al novembre de 2005 a la revista El Profesional de la Información.
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Gestió, control i avaluació 

de recursos

• S’ha participat a la convocatòria per a l’adquisició de la bibliografia docent

d’assignatures de noves titulacions. S’ha fet una proposta per a la primera con-

vocatòria, destinada a cobrir buits de la bibliografia docent del curs 2004-2005

de la nova titulació de segon cicle Enginyeria en Organització Industrial, orien-

tació a l’Edificació de l’EPSEB.

• S’ha pres part en la convocatòria per a col·leccions especials i patrimonials per

tal de completar el fons de mapes.
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Biblioteca i aprenentatge

Formació d’usuaris

Serveis bibliotecaris bàsics

Col·leccions bibliogràfiques

bàsiques

Equipaments i millores

La Biblioteca del Campus Universitari de Manresa es va inaugurar el dia 22 d’abril

d’enguany i es va obrir al públic el dia 2 de maig. És un centre de recursos per a

l’aprenentatge i la investigació de la UPC on s’han integrat els fons de la Fundació

Universitària del Bages (FUB), l’Escola de Capacitació Agrària (ECAM) i el punt de

suport al Bages de la Universitat Oberta de Catalunya (UOC).

• S’han preparat unes sessions de visites

guiades adreçades per a tots els usuaris,

fent especial incidència en els estudiants.

• S’han posat en funcionament tots els serveis d’aprenentatge conjuntament amb

les institucions fusionades (UPC + UAB-FUB-ECAM + UOC).

• S’ha estudiat com seguir mantenint els vincles amb els usuaris actuals d’apre-

nentatge.

• S’han integrat les col·leccions de les diferents biblioteques amb un total de

26.000 volums de monografies i s’han realitzat les següents actuacions a les

col·leccions d’aprenentatge:

- mirar col·leccions comunes i unificar-les,

- estat de la qüestió de les grans matèries que ha de cobrir aquesta biblioteca.

• S’ha portat a terme el trasllat de les col·leccions a la nova biblioteca.

• S’ha posat en funcionament una àrea multimèdia amb 20 ordinadors connec-

tats mitjançant xarxa sense fils per tal de poder accedir a la xarxa i una aula

de formació amb 24 ordinadors.
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Biblioteca del Campus Universitari de Manresa

Biblioteca i recerca

Formació d’usuaris

Serveis bibliotecaris de recerca

Col·leccions bibliogràfiques 

de recerca

Biblioteca i xarxa

Biblioteca digital de la UPC

Innovació tecnològica

• S’han preparat unes sessions de visites 

guiades adreçades a tots els usuaris, fent

especial incidència a tots els professors,

estudiants de tercer cicle i personal del

Centre Tecnològic.

• S’han posat en funcionament tots els serveis bibliotecaris de recerca conjunta-

ment amb les institucions fusionades (UPC + UAB-FUB-ECAM + UOC).

• S’ha estudiat com seguir mantenint els vincles amb els usuaris actuals de

recerca.

• S’han integrat les col·leccions de les diferents biblioteques amb un total de

26.000 volums de monografies i s’han realitzat les següents actuacions a les

col·leccions de recerca:

- estat de la qüestió de les matèries específiques que ha de cobrir aquesta

biblioteca,

- estudi i unificació de les col·leccions de revistes, com també el buidatge dels

sumaris.

• S’ha potenciat Bibliotècnica com a eina per

a tots els usuaris:

- Guia docent.

- Exàmens.

• S’han fet efectius tots els serveis digitals conjuntament amb les institucions

fusionades (UPC + UAB-FUB-EAM + UOC).

• S’ha potenciar el servei de La Factoria de Recursos Docents.
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Biblioteca del Campus Universitari de Manresa

Biblioteca i humanisme

Biblioteca i integració als

projectes culturals de la UPC

Biblioteca i ciutats

Biblioteca i organització

Organització i planificació 

del Servei de Biblioteques 

i Documentació

Innovació tecnològica i nova

gestió i planificació del treball

• S’ha realitzat l’exposició "Cap a una nova comunicació científica".

• Amb col·laboració amb la Setmana de la Ciència organitzada per l’EUPM s’ha

portat a terme l’exposició "Les obres completes d’Einstein".

• S’ha realitzat l’exposició "Deute extern" amb col·laboració amb el SETEM de

Manresa.

• S’ha participat en la diada de Sant Jordi amb una jornada de portes obertes.

• S’ha organitzat el trasllat a l’edifici de la nova biblioteca.

• S’ha treballat per poder fer efectius tots els serveis conjuntament amb les ins-

titucions fusionades (UPC + UAB-FUB-ECAM + UOC).

• S’ha elaborat un model organitzatiu que s’adeqüi a les necessitats dels usuaris

i permeti treballar conjuntament el personal de les diferents institucions 

(UPC + FUB).

• S’ha estudiat com seguir mantenint els vincles amb els usuaris actuals.

• S’ha treballat per aconseguir nou personal per tal de poder mantenir tots 

els serveis i horaris de la biblioteca.

• S’ha participat en l’elaboració del nou programa estratègic.

• S’ha participat en l’elaboració del nou reglament de l’EUPM.

• S’han elaborat nous procediments i revisat els existents, tot adequant-los 

a la nova organització de la biblioteca.
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Biblioteca i aprenentatge

Formació d’usuaris

Àrees d’autoaprenentatge

La Factoria de Recursos

Docents

Serveis bibliotecaris bàsics

Col·leccions 

bibliogràfiques 

bàsiques

• S’ha continuat col·laborant en el disseny del vídeo per a les sessions d’acollida

d’estudiants de nou ingrés.

• S’ha aconseguit renovar la totalitat del maquinari de l’àrea d’autoaprenentatge

de la biblioteca de manera coparticipada amb l’EPSEVG.

• S’han creat dues noves col·leccions: Novel·la en català i DVD Cinema de

Terror i Fantàstic.

• S’han continuat treballant amb els pro-

jectes de La Factoria i donant suport

específic al Projecte Quantum. Es parti-

cipa activament en el projecte

Virtualització d’assignatures per contri-

buir a l’ensenyament semipresencial en

estudis de 2n cicle.

• S’ha realitzat un estudi estadístic d’ocupació en període de màxima afluència.

• S’ha posat en funcionament el servei de reserves diferides de material biblio-

gràfic.

• S’ha iniciat l’estudi d’avaluació de l’ús de la bibliografia de la guia docent per a

la titulació de mecànica. Curs 2005-06.

• S’ha reorganitzat la secció de relacions internacionals.

• S’ha participat en dues convocatòries especials per a l’adquisició de llibres de

la guia docent.

Biblioteca de l’Escola Politècnica 
d’Enginyeria de Vilanova i la Geltrú
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Equipaments i millores

Biblioteca i recerca

Formació d’usuaris

Serveis bibliotecaris de recerca

Col·leccions bibliogràfiques 

de recerca

Integració dels recursos 

i serveis

Col·laboració amb empreses,

col·legis, associacions

professionals i altres

• S’han desenvolupat campanyes d’informació específiques sobre els recursos 

i serveis de la biblioteca:

- Dossier informatiu de PFC.

- Dossier informatiu sobre normativa tècnica.

- Normatives de bon ús i sobre l’ús dels serveis de la biblioteca.

- Projecte de Biblioteca de Luna Nueva.

- Dipòsits institucionals.

- Recursos per donar suport a l’aprenentatge d’anglès.

• S’han adequat i millorat els espais i els equipaments a les necessitats funcionals

dels usuaris:

- S’ha incrementat amb 10 punts de lectura la zona de treball individual.

- S’ha aconseguit posar en funcionament el 100% dels armariets.

- S’ha renovat part de l’equipament informàtic per al personal de la biblioteca

i s’han instal·lat SAIS.

• S’ha continuat incrementant l’oferta formativa sobre habilitats informacionals.

S’han de destacar les següents accions:

- S’han impartit noves sessions vinculades a les assignatures de Pneumàtica

bàsica, Matemàtica discreta i Introducció a la Lògica.

- S’han realitzat tallers de gestors de referències per al PDI.

- S’han ofert cursos dins la programació del Campus Universitari de la

Mediterrània i de la Setmana de la Ciència.

• S’ha dissenyat un mapa del servei d’informació i s’ha fet una avaluació de les

demandes informatives que es realitzen des dels diferents serveis de la biblioteca.

• S’ha revisat la secció de referència de la biblioteca i s’ha fet una proposta 

d’esporgada.

• S’ha realitzat un buidatge de part de les normes UNE disponibles a la bibliote-

ca i s’han incorporat al Catàleg de les biblioteques de la UPC.

• S’ha realitzat entrevistes als departaments d’Organització d’Empreses i Teoria

del Senyal i Comunicació i s’han dut a terme les accions derivades.

• S’ha participat activament en el Congrés Mar Tech 2005 organitzat pel Grup

de Recerca SARTI amb les següents accions:

- S’ha elaborat un número especial del Tech sobre recursos especialitzats en 

tecnologia marina.

- S’ha presentat l’estudi bibliomètric Bibliographical approach to the scientific

production on marine technology indexed in Web of Science database 

(1995-2005).



Biblioteca i xarxa

Biblioteca digital de la UPC

Digitalització i conservació 

de documents

Innovació tecnològica

Convergència del Servei de

Biblioteques i Documentació

amb els Serveis Informàtics

Biblioteca i humanisme

Biblioteca i integració als

projectes culturals de la UPC

Biblioteca de l’Escola Politècnica d’Enginyeria de Vilanova i la Geltrú

• S’ha implementat en una primera fase canvis a la web de la biblioteca i s’han

incorporat o reformulat seccions:

- Noves adquisicions.

- Col·lecció de Cinema de Terror i Fantàstic.

• S’ha redefinit la línia editorial del Diari de la Biblioteca de l’EPSEVG.

• S’ha iniciat la migració de documentació cap a la nova intranet de la biblioteca.

• S’ha continuat amb l’alimentació de Bibliotècnica amb la digitalització de PFC

i exàmens.

• S’ha posat en funcionament el servei de xarxa

sense fils.

• S’ha arribat a un acord amb Serveis Informàtics

de l’EPSEVG per gestionar localment les imatges

de l’àrea d’autoaprenentatge, s’ha treballat en la definició dels requeriments

funcionals del servei i s’ha treballat en les proves del prototipus.

• S’ha donat continuació al projecte de consolidació de la Biblioteca de Luna

Nueva,Asunción, Paraguai, dins la XIII Convocatòria del Centre de Cooperació

i Desenvolupament de la UPC. Entre d’altres s’han realitzat les següents

accions:

- Campanya de recollida de diners 1€ per a 1 llibre, ens ajudes? S’han aconse-

guit 507 € per comprar material bibliogràfic en guaraní.

- Viatge a Asunción per fer seguiment del projecte in situ

http://bibliotecnica.upc.es/bib340/informacions_generals/cooperacio.asp

• S’ha participat activament en:

- Setmana Cultural de l’EPSEVG, amb l’organització de la taula rodona PFC

solidari, la coordinació de l’activitat MIL, Mercat d’Intercanvi de Llibres i

l’exposició "Vidas en positivo".

- Setmana de la Ciència, amb l’elaboració d’un Full de recursos de física, l’orga-

nització del taller Cercar informació de física, és molt fàcil! i l’exposició "La

otra mitad de la ciencia".

- Fira de Novembre de Vilanova i la Geltrú.

- 2005,Any del Llibre i de la Lectura: difusió d’informació sobre el programa

i l’organització de la conferència "Nombres, aventures, teoremes i intrigues"

a càrrec del professor Manel Moreno.
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Col·leccions especials

Biblioteca i ciutats

Biblioteca i organització

Organització i planificació 

del Servei de Biblioteques 

i Documentació

Accés, selecció, formació i

desenvolupament professional

• S’ha participat en la convocatòria especial per a l’adquisició de fons per incre-

mentar les col·leccions d’Òpera i Grans Veus i Tecnologia i Societat.

• S’ha desenvolupat l’agenda anual d’exposicions.

- "Dona i Tecnologia". Elaborada íntegrament per la Biblioteca de l’EPSEVG

amb una xerrada vinculada amb algunes de les protagonistes de l’exposició.

Fins al 4 de febrer. S’ha coordinat l’agenda itinerant per ser exposada en

altres unitats de la UPC i entitats externes.

- "Cap a una nova comunicació científica". Organitzada per la BRGF. Del 28

de febrer a l’11 de març.

- "Vidas en positivo". Organitzada per SIDA STUDI. Abril.

- "Los Mendrugos unos estudiantes de TBO". Organitzada per la Universidad

de Murcia. Maig i juny.

- Exposició fotogràfica del II Concurso Nacional de Imágenes Fractales.

Organitzada per la Universidad Politécnica de Madrid

http://bibliotecnica.upc.es/bib200/fractals/home.htm.

- Exposició bibliogràfica sobre seguretat i higiene-prevenció. Organitzada per

la Biblioteca de l’EPSEVG amb motiu de la Setmana Europea de la

Prevenció. Octubre.

- "Les telecomunicacions a través dels llibres". Organitzada per la BRGF.

Novembre-Desembre.

• S’ha continuat treballant amb la Regidoria de Cultura de l’Ajuntament de

Vilanova i la Geltrú per oferir una oferta coordinada i única entorn del llibre

i la lectura.

• S’ha actualitzat l’organigrama i les tasques del personal de la biblioteca per

adaptar-los a la incorporació de nou personal.

• Es forma part de l’Equip de Desenvolupament del Campus del Garraf i es tre-

balla en la definició del catàleg de prestacions dels serveis del campus.

• S’ha treballat en l’elaboració del pla estratègic del Servei de Biblioteques i

Documentació de la UPC.

• S’ha produït la incorporació de la Sílvia Colás com a nova bibliotecària de la

Unitat de Recursos per a l’Aprenentatge; l’Alícia Díaz com a tècnica especialis-

ta de suport i la baixa de la Maria Hortènsia Álvarez com a bibliotecària de la

Unitat de Recursos per a la Recerca.

• S’ha fomentat la participació i desenvolupament professional del personal de la

biblioteca mitjançant les següents actuacions:

- Assistència a 16 cursos de formació.

• S’ha participat activament en diferents fòrums professionals:
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Qualitat, avaluació 

i reenginyeria de processos

Gestió, control i avaluació 

de recursos

- 15è i 16è Fòrum de Coneixements. Barcelona. Servei de Biblioteques de la

UPC. S’han presentat un total de 2 experiències de la biblioteca.

- 7è Congrès National des Enseignants Documentalistes de l’Éducation

Nationales. Niça. FADBEN.

- 9as Jornadas Españolas de Documentación. Madrid. FESABID.

- II Jornadas contra el préstamo de pago. Madrid. UCM.

- II Jornades Interprofessionals del Grup de Biblioteques Catalanes

Associades a la UNESCO (Calafell). UNESCO.

- Jornada CIMNE.Vilanova i la Geltrú. CIMNE.

- Jornada de presentació de resultats dels projectes de millora de la docèn-

cia. Barcelona. ICE.

- V Workshop Rebiun. Barcelona. REBIUN.

- Taula Gestió del Coneixement. Barcelona. COBDC.

- Mar Tech 05.Vilanova i la Geltrú. SARTI.

• S’ha alimentat la base de dades de procediments amb 11 nous documents.

• S’ha reformulat la sessió d’acollida de becaris i s’ha actualitzat la informació

disponible al manual d’acollida d’acord amb les necessitats específiques del seu

lloc de treball.

• S’han aconseguit recursos extraordinaris de:

- Ministerio de Educación y Ciencia, per donar suport a les activitats realitza-

des durant la Setmana de la Ciència.

- Ajuntament de Vilanova i la Geltrú, per donar suport als projectes de coo-

peració internacional de la Biblioteca de Luna Nueva. (Asunción, Paraguai)

i per a la Biblioteca d’Esquipulas (Guatemala).

- Escola Politècnica Superior d’Enginyeria de Vilanova i la Geltrú, per a equi-

pament i fungible.

- Servei de Biblioteques i Documentació de la UPC, per a equipament.

• S’han revisat i actualitzat les normatives dels serveis específics de la Biblioteca

de l’EPSEVG: sales de treball en grup, àrea d’autoaprenentatge, La Factoria,

PFC, connexions de pc portàtils des dels bucs individuals i armariets.

• S’ha participat en l’elaboració del document Condicions sobre l’accés i ús de les

biblioteques de la UPC.
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Biblioteca i aprenentatge

Formació d’usuaris

Àrees d’autoaprenentatge

La Factoria de Recursos

Docents

• S’han ofert 7 sessions d’acollida per a estudiants de nou ingrés amb una assis-

tència del 56,1% del total d’alumnes matriculats, cosa que ha representat un

increment del 6,5%.Aquestes es realitzen de manera coordinada amb la sotsdi-

recció de titulacions de l’EUETIB.

• S’ha realitzat l’activitat formativa 1 Els recursos d’informació i documentació

politècnics: accés, ús i gestió, amb reconeixement de 3 crèdits.

• S’han renovat els 8 ordinadors de l’aula BB1 per tal d’oferir programari actua-

litzat i adaptar aquest espai a les necessitats d’accés a la informació i autoapre-

nentatge que demanaven els estudiants.

• S’ha col·laborat en la difusió del Laboratori Virtual d’Idiomes (LVI) per facilitar

l’accés a l’autoaprenentatge d’idiomes de manera virtual mitjançant la xarxa.

• S’ha renovat la imatge de l’àrea amb actuacions com ara la confecció de noves

plantilles per als avisos, normes d’ús, etc.

• S’han establert protocols d’actuació i assignat responsables per a diferents tas-

ques relacionades amb l’àrea.

• S’ha mantingut l’acord amb la Merit School per a la col·laboració en la correc-

ció d’estil i assessorament lingüístic dels documents que el professorat de l’es-

cola vulgui publicar.També s’ha continuat mantenint l’assessoria en llengua

anglesa dirigida als alumnes durant l’any 2005.

• S’està realitzant una aplicació interactiva multimèdia per donar suport a l’assig-

natura Mecánica y teoría de mecanismos II, impartida per la professora Amelia

Nápoles.

• S’ha realitzat el portal web del Grup d’Innovació Matemàtica E-Learning

(GIMEL). GIMEL és un grup dedicat a la innovació docent en matemàtiques 
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Serveis bibliotecaris bàsics

Col·leccions bibliogràfiques

bàsiques

i està format per persones amb diferents formacions acadèmiques (matemàti-

ques, enginyeria) del Departament de Matemàtica Aplicada III de la Universitat

Politècnica de Catalunya (UPC). L’objectiu d’aquesta web és dir qui son i què

fan, com també posar a l’abast dels nostres estudiants tot el material de què

disposen. http://bibliotecnica.upc.es/gimel/

• S’ha actualitzat la web del Grup d’Interès a l’Aprenentatge Cooperatiu (GIAC)

de l’ICE, incorporant nous continguts i la seva traducció al català i l’anglès.

També s’ha adaptat per a la seva edició en format cd interactiu.

http://giac.upc.es/

• S’ha automatitzat l’actualització de l’agenda mensual de l’e-portal de cuina

catalana mitjançant la creació d’una base de dades en Access que s’incorpora

dinàmicament al portal mitjançant una aplicació feta en llenguatge ASP.

http://bibliotecnica.upc.es/bib820/cuina/agenda.asp

• S’ha elaborat l’e-portal Catalunya, ahir i avui. Es tracta d’una col·lecció creada

per donar a conèixer tots els detalls històrics, polítics, socials i culturals de la

nostra terra a través del temps. Les obres tracten aspectes tant diversos com

l’art, la literatura, l’economia, la geografia, la música, etc.

http://bibliotecnica.upc.edu/bib820/e-portals/Catalunya/inici.htm

• S’han dut a terme 3 enregistraments de les classes dels professors participants

al programa SESAC i la seva posterior edició.

• S’han enregistrat i digitalitzat diferents conferències realitzades a l’EUETIB.

• S’han digitalitzat documents en diferents formats per a professors de l’escola.

• S’ha dissenyat els cartells de les jornades informatives EUETIB.

• S’han adaptat i actualitzat els cartells per a les sessions d’acollida d’estudiants

de nou ingrés de totes les biblioteques de la UPC.

• S’han realitzat tasques de digitalització de documents i serveis digitals per al

manteniment i actualització de l’àrea d’autoaprenentatge i la Biblioteca de

l’EUETIB.

• S’ha continuat treballant en la campanya de bon ús de la biblioteca iniciada

l’any 2004, dissenyant nous cartells

informatius. En les sessions d’acollida

es va incidir en el tema perquè els

nous estudiants prenguessin conscièn-

cia dels problemes que comporta un

ús inadequat de les instal·lacions i

equipaments de la biblioteca.

• S’ha completat i posat al dia la bibliografia bàsica i complementària de les assig-

natures de les quatre titulacions que s’imparteixen a l’EUETIB dins del vigent

Pla 2002.

• S’ha potenciat el fons bibliogràfic corresponent a la intensificació transversal

d’enginyeria biomèdica mitjançant l’adquisició de nous títols.

• També s’ha actualitzat la bibliografia relativa a normes i reglaments, tant de

caire industrial com general.
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Equipaments i millores

Biblioteca i recerca

Formació d’usuaris

Serveis bibliotecaris de recerca

Col·leccions bibliogràfiques 

de recerca

• S’ha adaptat un espai de la planta 1, amb les obres oportunes i la instal·lació

del mobiliari corresponent, com a despatx per a la Direcció de la biblioteca.

• S’ha actualitzat i millorat el sistema de retolació i senyalització amb l’adquisició

de nous cartells i rètols.

• S’han renovat els 2 ordinadors dedicats a préstec amb càrrec al pressupost del

Consorci de l’Escola Industrial (CEIB).

• S’han renovat 2 ordinadors del personal bibliotecari amb càrrec al pressupost

del CEIB.

• S’han millorat els equips informàtics del servei de préstec i d’accés al catàleg

de la biblioteca.

• S’ha revisat i actualitzat el manual de procediments per a l’obertura i tanca-

ment de la biblioteca en caps de setmana (tot l’any) i festius (només en perío-

de d’exàmens de l’EUETIB).

• S’han habilitat nous punts d’accés a la xarxa elèctrica per facilitar la connexió

d’ordinadors portàtils a la planta 0 de la biblioteca.

• S’ha realitzat l’activitat formativa 2 Cerca d’informació i metodologia per al teu

treball acadèmic (PFC,TFC, etc.), amb reconeixement de 3 crèdits.

• S’han impartit sessions de formació especialitzades en normativa per a les

assignatures Tecnologia de materials ceràmics i compòsits i Conformat plàstic

de materials metàl·lics.

• S’ha format part del grup de treball de revisió dels materials de l’activitat for-

mativa 2.

• El nombre de peticions d’informació bibliogràfica i de referència ha augmentat

en relació amb l’any anterior. Cal destacar la major complexitat de les consul-

tes com també un major ús de les fonts d’informació emprades per respon-

dre-les.

• S’ha donat suport a la implementació del Servei de Propietat Intel·lectual

(SEPI) per donar resposta a les necessitats d’informació del professorat en

relació amb els drets d’autor.

• S’ha endegat la digitalització de les peticions del Servei d’Obtenció de

Documents.

• S’han incorporat al Catàleg de les biblioteques de la UPC els fons de les

següents revistes: IE Industrial Engineer; Materials Today, Fundidores, Moldes,

Superficies i Tratamientos Térmicos.

• S’ha realitzat un inventari per millorar l’accessibilitat del fons de revistes que

es troben a sala.

Biblioteca de l’Escola Universitària d’Enginyeria
Tècnica Industrial de Barcelona



Biblioteca i xarxa

Digitalització i conservació 

de documents

Biblioteca digital de la UPC

Innovació tecnològica

Convergència del Servei de

Biblioteques i Documentació

amb els Serveis Informàtics

Biblioteca i humanisme

Biblioteca i integració als

projectes culturals de la UPC

Biblioteca i col·leccions

especials

• S’han digitalitzat i incorporat a la base d’exàmens de Bibliotècnica exàmens

de les convocatòries de gener i juny de les diverses especialitats de l’EUETIB.

• Nova configuració amb programari lliure en entorn Linux de dos ordinadors

amb model PUB. S’han editat uns fulls d’ajuda per l’ús dels pc PUB amb nova

imatge Linux.

• S’han revisat i actualitzat els continguts de la web de la biblioteca.

• Durant l’any 2005, 31.217 usuaris han consultat la web de la biblioteca. Les

pàgines més consultades han estat la de la col·lecció Cuina Catalana, els

Projectes Fi de Carrera i l’àrea d’autoaprenentatge.

• S’ha revisat la documentació existent al directori comú BIB820 com a pas

previ a la integració de part d’aquests continguts a la nova intranet del Servei

de Biblioteques i Documentació. S’han reorganitzat les carpetes i classificat i/o

eliminat documents.

• S’han migrat bona part dels documents del directori comú de BIB820 a la nova

intranet del Servei de Biblioteques i Documentació (SBDocs).

• S’ha ampliat la xarxa sense fils, que cobreix ara les dues plantes i les sales 

d’estudi ubicades a l’edifici del davant de la biblioteca. S’han editat manuals d’ús

per als usuaris dels portàtils (Windows i Linux).

• S’ha implementat la nova imatge Linux als ordinadors de sala de la biblioteca 

i se n’ha elaborat la guia d’ús.

• S’ha presentat l’exposició "Cap a una nova comunicació científica".

• S’ha creat un nou e-portal relacionat amb les col·leccions especials de la

biblioteca: Catalunya, ahir i avui, que aplega documentació relacionada amb els

detalls històrics, polítics, socials i culturals de la nostra terra a través del

temps. Les obres tracten aspectes tant diversos com l’art, la literatura, l’econo-

mia, la geografia, la música, etc.

http://bibliotecnica.upc.edu/bib820/e-portals/Catalunya/inici.htm
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Biblioteca i organització

Organització i planificació 

del Servei de Biblioteques

i Documentació

Accés, selecció, formació i

desenvolupament professional

Gestió, control i avaluació 

de recursos

• Dins del Pla Funcional de la Nova Escola Industrial de Barcelona s’ha creat una

Comissió de CRAI encarregada per la Direcció de l’EUETIB d’assolir els

següents objectius:

- Anàlisi del model actual.

- Definició dels serveis.

- Proposta de CRAI per a la nova escola.

- Valoració de CRAI de centre o de campus.

En aquesta Comissió hi han participat, entre d’altres, la directora dels Serveis

de Suport a la Docència del CEIB, el cap de manteniment del CEIB, el respon-

sable del Centre de Suport a les Tecnologies d’Informàtica i Comunicació del

CEIB, un sotsdirector de l’EUETIB, diferents representants del PDI i Maria José

Neddermann, Jordi Bertran i Toni Béjar per part de la biblioteca.Aquest últim

n’és el president a petició de la Direcció de l’escola.

• S’ha implicat tot el personal de la biblioteca en la col·laboració per a l’elabora-

ció del proper pla estratègic de les biblioteques de la UPC.

• S’ha fomentat l’assistència a cursos de formació per part del personal de la

biblioteca per tal d’incrementar els coneixements i l’expertesa necessaris per

al desenvolupament de les seves tasques.

• S’han revisat i actualitzat les tasques assignades als becaris per adaptar-les

millor a les necessitats del servei.

Biblioteca de l’Escola Universitària d’Enginyeria
Tècnica Industrial de Barcelona
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Biblioteca i aprenentatge

Formació d’usuaris

Àrees d’autoaprenentatge

Serveis bibliotecaris bàsics

Col·leccions bibliogràfiques

bàsiques

• S’han programat tres sessions d’acollida, adreçades als estudiants de nou ingrés

d’Enginyeria Tècnica Industrial Especialitat Química, en modalitat presencial i

semipresencial, i Tècnic Diplomat en Adoberia. S’ha ofert formació a un total

de 32 alumnes matriculats a l’EUETII. Les sessions s’han ofert a l’acte d’inaugu-

ració del curs acadèmic i s’ha demanat la col·laboració dels professors per tal

d’obtenir l’assistència dels alumnes a les sessions. El nombre d’assistents ha

disminuït respecte el curs anterior.

• S’han rebut 3 visites d’instituts de la comarca (amb un total de 46 persones).

• S’ha habilitat un espai a la biblioteca per implementar l’àrea d’autoaprenentat-

ge. S’ha renovat l’equipament informàtic i adequat el mobiliari.

• S’ha col·laborat amb la professora d’assignatures d’anglès per tal d’integrar 

l’àrea d’autoaprenentatge a les seves classes de cara al curs 2005/06.

• S’ha potenciat l’ús de l’àrea d’autoaprenentatge fent difusió a la Direcció de

l’escola, al PDI i PAS.

• S’ha ofert l’àrea als alumnes i professors dels cursos de català organitzats pel

Consorci per a la Normalització Lingüística, i que s’imparteixen a les aules de

l’escola per tal que la puguin integrar dins les seves classes.

• S’ha introduït a la base de dades de forma automàtica tots els estudiants

matriculats a l’EUETII. S’ha fet difusió de la necessitat i dels avantatges de por-

tar el carnet de préstec.

• S’ha continuat integrant la col·lecció de la biblioteca al Catàleg de les biblio-

teques de la UPC i al Catàleg Col·lectiu de les Universitats de Catalunya, per

tal d’accelerar la integració de la biblioteca a la xarxa UPC. A final d’any el

Biblioteca de l’Escola Universitària
d’Enginyeria Tècnica Industrial d’Igualada
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Equipaments i millores

Biblioteca i recerca

Formació d’usuaris

Serveis bibliotecaris de recerca

Biblioteca i xarxa

Biblioteca digital de la UPC

nombre d’ítems catalogats ha estat de 5.988, 35 holdings de revistes i 17 

holdings d’APS.

• S’ha augmentat la col·lecció bibliogràfica amb l’adquisició de tots els llibres

demanats pel professorat.

• S’ha col·laborat en l’elaboració de la guia docent per al curs 2005/2006, revi-

sant i actualitzant totes les citacions bibliogràfiques.

• S’han adquirit tots els llibres citats a la guia docent que no eren presents al

fons bibliogràfic de la biblioteca, i s’ha augmentat la quantitat d’exemplars en

alguns dels títols.

• S’ha dissenyat i posat en funcionament una base de dades per gestionar la

bibliografia recomanada a la guia docent.

• S’ha obert la biblioteca en el període d’exàmens del mes de gener i juny, adap-

tant els horaris de servei de la biblioteca a les necessitats expressades pels

estudiants universitaris de la ciutat i de la comarca.

• S’han dissenyat rètols informatius per als espais de la biblioteca i s’ha millorat

la senyalització de les prestatgeries amb l’objectiu de facilitar la localització

del fons.

• S’han realitzat sessions de formació a mida sobre la base de dades Oxford

Reference Online (ORO).

• S’han definit les matèries d’especialització de l’EUETII i s’ha comprovat la seva

inclusió dins l’eina Bibliotècnica per matèries.

• S’ha continuat oferint al PDI i PAS de l’EUETII el Servei d’Obtenció de

Documents mitjançant el servei de missatgeria de la Biblioteca del Campus

Universitari de Manresa.

• S’ha rebut i satisfet més sol·licituds per part de professors de l’escola i també

de membres d’altres centres de la UPC, a causa de la difusió de les col·lec-

cions especials de les biblioteques de la UPC, i de la campanya A l’estiu viu la

lectura.

• S’ha començat a fer el préstec al lloc de treball per al PAS i PDI.

• S’ha fet un estudi de Bibliotècnica per tal de comprovar la presència de la

biblioteca d’Igualada en els continguts que s’hi ofereixen i posteriorment ges-

tionar la introducció de documentació, com la bibliografia citada a les guies

docents, exàmens, revistes, etc. i serveis que podem oferir des de la bibliote-

ca digital.

Biblioteca de l’Escola Universitària 
d’Enginyeria Tècnica Industrial d’Igualada



Innovació tecnològica

Biblioteca i humanisme

Biblioteca i ciutats

Biblioteca i organització

Organització i planificació 

del Servei de Biblioteques 

i Documentació

Qualitat, avaluació i

reenginyeria de processos

• S’han renovat 6 ordinadors de la biblioteca i s’ha gestionat la instal·lació del

programari client BIB al nou ordinador del taulell de préstec.

• S’ha instal·lat Linux a dos ordinadors i s’ha editat un manual d’ús, se n’ha fet

difusió entre el personal de l’EUETII.

• S’ha instal·lat un encaminador a la biblioteca per tal de poder facilitar la conne-

xió a Internet mitjançant la xarxa sense fils.

• S’han continuat potenciant els contactes amb la Biblioteca Central d’Igualada.

• S’ha plantejat a la Direcció del Consorci Escola Tècnica d’Igualada la inclusió

de la biblioteca d’Igualada al servei de correu intern. S’ha demanat pressupos-

tos per tal d’estudiar el cost i el finançament d’aquest servei.

• L’equip directiu dels Serveis Generals de Biblioteques ha decidit que la BEUE-

TII s’hauria de considerar una biblioteca més de la xarxa, tot i estar integrant-

se i no funcionar al 100% com la resta de biblioteques de la UPC.

• S’ha enviat un butlletí mensual al PDI i PAS, informant sobre: les novetats

bibliogràfiques, revistes electròniques, bases de dades, préstec al lloc de 

treball, etc.

• S’han elaborat manuals de procediments de la biblioteca.
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C. Dades estadístiques



Taula 1. Serveis bibliotecaris per a l’aprenentatge
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A. Usuaris potencials 2000 2001 2002 2003 2004 2005 % +/-

Usuaris 1r-2n cicle (*) 28.993 28.991 27.795 31.306 31.396 30.873 -2%

Professors 2.247 2.258 2.422 2.500 2.531 2.555 1%

3r. Cicle 2.147 2.245 2.391 2.697 2.929 2.985 2%

PAS 1.223 1.171 1.210 1.299 1.280 1.294 1%

Títols propis 707 451 558 658 603 615 2%

Centres adscrits 6.262 5.701 5.419 1.782 1.765 1.525 -14%

Cursos de postgrau 666 835 606 968 663 887 34%

Programes de postgrau 576 792 434 1.603 1.326 1.172 -12%

Programes de màster 3.064 3.739 2.528 2.460 2.305 1.638 -29%

Cursos d’especialització 1.731 1.709 1.223 2.096 1.199 1.055 -12%

Total 47.616 47.892 44.586 47.369 45.997 44.599 -3%

(* A partir de 2003, s’inclouen els estudiants de l’ESAB, EUETIB i EUETII)

B.Visitants 2000 2001 2002 2003 2004 2005 % +/-

Totals 2.805.354 2.810.080 2.893.738 3.066.038 2.873.267 2.586.465 -10%

En dies festius 185.349 116.549 139.248 161.008 143.431 127.836 -11%

C. Consultes al catàleg de

les biblioteques de la UPC 2000 2001 2002 2003 2004 2005 % +/-

Total 2.002.603 2.037.061 2.947.579 3.508.291 6.422.227 6.472.909 1%

D. Préstecs 2000 2001 2002 2003 2004 2005 % +/-

Total 257.486 273.270 297.258 300.101 302.002 286.029 -5%

Per tipus d’usuari

Usuaris 1r-2n cicle 79,3% 77,7% 75,5% 70,7% 70,0% 69,2% -1%

Professors 7,2% 7,9% 8,4% 9,0% 9,0% 15,1% 68%

3r. Cicle 6,8% 8,4% 8,5% 11,9% 13,9% 3,9% -72%

PAS 2,2% 1,8% 0,9% 3,4% 3,8% 9,3% 142%

No UPC 4,4% 4,2% 6,7% 5,1% 3,3% 2,5% -24%

E. Formació d’usuaris:

sessions d’acollida 2000 2001 2002 2003 2004 2005 % +/-

Sessions 183 215 144 139 154 134 -13%

Places ofertades 5.377 5.660 5.903 5.886 5.837 5.921 1%

Assistents 2.819 2.846 3.641 3.862 4.046 4.501 11%
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Taula 2. Serveis bibliotecaris per a la recerca

A. Servei d’Obtenció 

de Documents 2000 2001 2002 2003 2004 2005 % +/-

Documents demanats fora UPC 2.000 3.268 3.810 3.449 2.942 2.567 -13%

Documents subministrats 

dins UPC 2.045 2.629 3.021 2.491 2.729 2.483 -9%

B. Consultes 

a bases de dades (*) 2000 2001 2002 2003 2004 2005 % +/-

Total 48.102 163.595 185.672 273.435 296.238 324.000 9%

(* A partir de 2001, s’inclouen consultes a la Biblioteca digital del CBUC)

C. Formació d’usuaris en 

informació especialitzada 2000 2001 2002 2003 2004 2005 % +/-

Sessions 114 155 221 173 258 300 16%

Assistents 1.794 1.500 2.724 2.019 3.795 2.668 -30%



Taula 3. Serveis i col·leccions digitals 

2000 2001 2002 2003 2004 2005 % +/-

Consultes a Bibliotècnica 230.210 817.145 4.866.661 8.064.141 13.905.787 18.450.413 33%

Bases de dades electròniques 28 71 135 146 152 177 16%

Ep! Recursos 

d’interès politècnic 836 876 938 1.044 1.228 1.616 32%

Llibres digitals 244 297 1.013 1.035 2.491 4.719 89%

Exàmens 2.318 4.257 6.332 9.020 11.928 32%

Tesis digitals 341 899 1.738 2.142 3.033 42%

Revistes electròniques 1.675 2.714 3.125 4.910 6.772 7.229 7%

Sumaris electrònics 9.143 168.767 199.448 277.530 342.734 428.545 25%

Material docent 

(Bústia del professor) 336 771 1.925 2.553 33%

Vídeos digitals 75 153 181 18%

PFC/TFC/tesines digitals 786

Títols al DSPACE.Revistes 10

Articles al DSPACE.Revistes 583

(* Inclou el total de tesis consultables a www.tdx.cbuc.es)

Taula 4. Fons bibliogràfics al catàleg de les biblioteques de la UPC

2000 2001 2002 2003 2004 2005 % +/-

Títols de llibres 193.060 211.911 226.142 241.360 254.159 263.368 4%

Títols de revistes 8.391 9.695 13.283 14.319 17.684 18.984 7%

Exemplars de llibres 348.575 387.548 420.992 449.676 475.417 503.935 6%

Col·leccions de revistes 15.069 16.809 21.066 21.876 25.702 27.063 5%

Revistes vives 2.239 5.551 8.867 8.867 10.664 13.682 28%

Revistes mortes 6.560 11.505 11.802 13.009 11.482 13.151 15%

Altres publicacions en sèrie 2.557 2.799 3.410 3.306 3.649 3.957 8%
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Taula 5. Infraestructura i equipament

A. Infraestructura 2000 2001 2002 2003 2004 2005 % +/-

Metres quadrats 15.303 16.110 16.261 16.420 16.420 17.279 5%
Seients 2.776 2.804 2.859 2.866 2.867 2.996 4%
Metres lineals de prestatgeries 15.031 16.153 16.992 17.783 17.346 18.669 8%

B. Obertura de les biblioteques 2000 2001 2002 2003 2004 2005 % +/-

Mitjana dies obertura anual 240 244 244 267 247 248 0%
Mitjana hores setmanals 52 53 53 54 58,59 57,07 -3%

C. Equipament general 2000 2001 2002 2003 2004 2005 % +/-

TV 32 34 28 28 29 26 -10%
Vídeos 35 38 30 31 29 29 0%
Fax 9 11 9 10 11 10 -9%
Fotocopiadores usuaris 15 17 17 16 17 17 0%
Fotocopiadores personal 6 10 6 8 11 11 0%
Escànners usuaris 2 10 10 15 9 11 22%
Escànners personal 10 10 14 12 15 10 -33%
Impressores usuaris 24 20 15 13 16 9 -44%
Impressores personal 58 63 52 67 80 69 -14%
Microformes lector 5 6 6 6 5 4 -20%
Microformes reproductor 6 6 6 5 5 5 0%

D. Equipament ofimàtic 2000 2001 2002 2003 2004 2005 % +/-

PC-Bibliotecaris 97 146 121 131 158 154 -3%
PC-Public 105 92 84 93 93 99 6%
PC-Locals 17 7 8 23 24 18 -25%
Altres PC 35 59 35 19 16 72 350%
Lectors àudio 12 12 6 8 7 15 114%
Lectors CD usuaris 51 87 89 155 92 116 26%
Lectors CD personal 89 115 95 122 136 106 -22%
DVD 5 5 9 42 115 174%

E. Àrees d’autoaprenentatge 2000 2001 2002 2003 2004 2005 % +/-

PC 131 188 190 188 177 182 3%
Impressores 1 3 1 5 2 2 0%
Fotocopiadores 1 1 1 2 1 2 100%
Escànners 6 8 7 9 7 8 14%
Lectors CD 118 162 186 188 175 164 -6%
Lectors àudio 12 18 27 16 12 8 -33%
TV 3 6 9 9 9 0%
Vídeos 3 11 6 7 6 -14%
DVD 5 6 6 60 900%

F. La Factoria de Recursos Docents 2002 2003 2004 2005 % +/-

PC 36 45 47 52 11%
Escànners 12 16 18 20 11%
Lectors CD 36 45 47 46 -2%
DVD 36 45 36 46 28%
Capturadores vídeo 11 16 15 17 13%
Videocàmares 2 3 3 5 67%
Adaptadors diapositives 1 9 6 7 17%
Vídeos 9 13 11 -15%
Regravadores DVD 9 10 11 10%
Discs durs externs 7 9 29%
Webcams 4 6 50%
Gravadores CD 46
Càmara fotogràfica digital 3
Alimentador de documents 8



Taula 6. Pressupostos i personal

A. Pressupost assignat 2000 2001 2002 2003 2004 2005

al Servei de Biblioteques (Pessetes) (Euros) (Euros) (Euros) (Euros) (Euros) % +/-

Inversions 90.000.000

Fons bibliogràfics 100.000.000

Programa PAIDEIA

Biblioteca i aprenentatge 348.599,59 276.465,47 289.170,00 389.500,00 391.500,00 1%

Biblioteca i recerca 468.806,34 796.341,04 978.000,00 1.026.257,00 1.164.734,00 13%

Biblioteca i xarxa 420.723,64 252.425,08 234.000,00 245.000,00 252.000,00 3%

Biblioteca i humanisme 60.103,37 42.070,84 42.000,00 25.000,00 25.000,00 0%

Biblioteca i organització 24.041,35 45.076,02 42.000,00 35.000,00 35.000,00 0%

Beques estudiants 17.000.000 154.408,81

(* A partir del 2002, beques pagades per: SBD, ICE/CRSD i altres):

Becaris pagats per l’SBD 155.061,28 161.872,31 161.642,52 168.742,84 4%

Becaris factories 15.088,00 59.053,68 74.123,06 85.180,80 15%

Becaris pagats Escoles 108.359,00 110.036,80 77.504,04 69.134,21 -11%

Funcionament del Servei 

de Biblioteques 10.500.000 63.108,54 63.106,27 63.100,00 63.100,00 63.100,00 0%

Total 217.500.000 1.539.792 1.753.993 1.979.233 2.097.127 2.254.391,85 0

Altres pressupostos 

(Unitats UPC,

subvencions, col·legis, etc.) 28.358.725 253.878,29 338.385,04 203.322,00 230.852,00 261.949,24 13%

Subvenció Pla d’inversions 

universitàries 2002-2006 66.000,00 66.000,00 66.000,00 66.000,00 0%

B. Personal del Servei 

de Biblioteques 2000 2001 2002 2003(*) 2004(*) 2005(*) % +/-

Bibliotecaris 63 76 86 89 93 91 -2%

Tècnics de Suport a Biblioteques 37 32 31 41 44 43 -2%

Personal d’administració 6 6 6 6 0%

Personal informàtic 2 3 4 4 0%

Becaris (equivalent a la 

jornada completa) 23 25 40 51 46 48 3%

Total 123 133 165 190 193 192 0

(* Inclou personal de caps de setmana)
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