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1. Instal·lacions 
  
1. Oferta de serveis i col·laboració amb altres unitats  
2. Noves biblioteques   
3. Espais i equipament per donar suport a l’aprenentatge col·laboratiu 
4. Accessibilitat, manteniment i seguretat 
5. Facilitats i altres serveis directes a l’usuari 
 
 
El PDI i PAS del CBL disposa des d’aquest any d'un aplicatiu que permet l' Autogestió 
de reserves puntuals als espais del CBL.  

L'accés a l'aplicació es pot fer des del Portal del Campus, les webs de les escoles o 
des del Mapa SIA.  Els espais disponibles no es poden reservar per activitats de llarga 
durada sinó per realitzar activitats puntuals:  seminaris, events, presentacions, 
reunions, jornades, lectures de TFC's.... i són :  les aules i sales de l'ESAB, de l’ EPSC 
i de l’edifici de Campus. De la Biblioteca s’hi ha inclòs l’Aula de Formació, l’Aula 
Informàtica  i la Sala de Reunions. Amb aquest nou servei els espais son molt més 
utilitzats i el procediment de reserva no requereix l’actuació de terceres persones. 

 
A finals d’any es va instal·lar cortines per evitar la llum solar directa als espais situats 
a la cara sud de l’edifici, l’Àrea Informàtica, l’Aula de Formació i els despatxos del 
personal.  
 
Durant els períodes no lectius d’estiu i Nadal s’han repintat els espais de la biblioteca : 
escales d’accés, sales de treball en grup i espai de treball en silenci. 
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2. Tecnologia 
  
1. Equipament TIC  
2. Accessibilitat a la xarxa i a Internet 
3. Innovació tecnològica  
4. Agenda 21 TIC  
5. Gestió, manteniment i seguretat 
 
S’ha posat en marxa el Canalbib, sistema de difusió d’informació a totes les 
biblioteques a través de pantalles de plasma. A la BCBL hem instal·lat una pantalla al 
vestíbul i una altre al primer pis, que es veu també des del segon, una pantalla al 
vestíbul de l’ESAB, i s’està preparant la instal·lació d’una pantalla a l’EPSC i una altre 
al bar del campus. 
Pel que fa a continguts, es transmet informació d’aquesta i altres biblioteques, i del 
Servei de Biblioteques en general, de les escoles i la UTG del Campus, d’altres serveis 
de la UPC com l’Univers, de l’agenda del PMT i de Castelldefels entre d’altres. 
Ala BCBL a més s’ha posat en funcionament un sistema automàtic de generació de 
continguts dinàmics que permet  pantalles d’informació actualitzada al moment : 
disponibilitat de PCs a l’aula informàtica, reserves de portàtils i ordinadors de la 2a 
planta. 
 
 

 
 
 
Pel que fa a innovació tecnològica, durant aquest any els bibliotecaris digitals de la 
BCBL ha treballat conjuntament amb els de la BRGF en el desenvolupament d’un 
escriptori virtual com a eina de gestió interna,amb la tecnologia Netvibes, per a 
poder donar un millor servei als usuaris presencials de la biblioteca. 
Aquesta és una de les primeres experiències a nivell de biblioteques espanyoles en 
l’ús dels escriptoris virtuals com a eina de gestió. 
 
L’any 2008 ha estat el del canvi de sistema de catàleg de les BUPC : hem passat 
del sistema VTLS al sistema Millenium, molt més amigable i amb més prestacions per 
a l’usuari i el bibliotecari. El canvi s’ha fet dirigit i coordinat des del Consorci de 
Biblioteques Universitàries de Catalunya (CBUC) 
http://cataleg.upc.edu/ 
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3. Col·leccions 

 
1. Polítiques de desenvolupament de les col·leccions   
2. Organització i gestió de les col·leccions 
3. Col·leccions de suport als estudis de grau i postgrau 
4. Col·leccions especialitzades politècniques 
5. Col·leccions culturals, patrimonials i fons antic de la UPC 
 
Durant el primer trimestre de l’any es va realitzar una anàlisi de l’antiguitat de la 
bibliografia recomanada a la guia docent de l’ESAB, així com del nombre 
d’exemplars disponibles. L’objectiu era detectar la bibliografia citada que està 
exhaurida i per tant no disponible a la biblioteca, i suggerir al professor responsable la 
seva actualització. 
 
També s’ha inclòs al catàleg la informació dels llibres que son bibliografia recomanda a 
les guies docents, per poder informar millor als estudiants quan fan cerques 
bibliogràfiques.  
Per tal d’assegurar la localització al catàleg de la bibliografia recomanada a les guies 
docents de manera àgil i ràpida, ha calgut crear un fitxer pdf que es pot consultar des 
de la web de la biblioteca per titulacions i assignatures : 
http://bibliotecnica.upc.es/brecomanada/ 
 
Amb la partida extraordinària del pressupost per a l’adquisició de col·leccions 
bibliogràfiques s’ha adquirit la bibliografia recomanada a les guies docents dels 
nous Màsters UPC que es realitzen al Campus : 2 a l’EPSC i 3 a l’ESAB.  
 
S’ha continuat treballant en la catalogació i tria del Fons Antic d’Agricultura, 
provinent de la Diputació de Barcelona i l’ESAB, i del donatiu del fons del Departament 
d’Agricultura i Acció Rural de la Generalitat de Catalunya. 
 
 
 

 
 
 
 
S’ha reprès la catalogació dels llibres de l’Institut de Geomàtica al catàleg de la UPC, 
que es va aturar quan es va fer el trasllat a la nova biblioteca de campus. 
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4. Bibliotècnica   
  
1. Continguts i serveis 
2. Accessibilitat i multilingüisme  
3. Bibliotècnica 2.0 
4. Integració i interoperabilitat  
5. Alerta tecnològica i innovació 
 
 
El personal de la biblioteca ha treballat en diversos grups de treball per al 
desenvolupament de la nova Bibliotècnica 2.0 
 
Canvis a la web de la biblioteca http://bibliotecnica.upc.edu/bib181  
 
S’ha creat el Quiosc virtual , que permet consultar la premsa del dia amb un sol click. 
 
S’ha modificat la pàgina de novetats bibliogràfiques que es renova cada mes. 
 
S’ha afegit la web del servei d’enregistrament de vídeo 
 
S’ha canviat la foto de la biblioteca per un vídeo que permet fer una visita virtual als 
diferents espais 
 
S’ha actualitzat l’apartat d’informació general La biblioteca en 5 minuts 
 
 
 
 

 
 

http://bibliotecnica.upc.es/bib181/colleccions/quiosc.asp 
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5. Serveis bibliotecaris 
  
1. Informació i recerca bibliogràfica 
2. Préstec i obtenció de documents 
3. La Factoria de Recursos Docents 
4. Propietat intel·lectual SEPI 
5. Serveis per a la innovació i de valor afegit  
 
El personal de l’àrea de serveis de suport a la recerca ha elaborat, per petició de 
diferents professors del campus, 9 Informes de proposta d’incorporació de 
congressos al llistat de congressos notables de la UPC. La metodologia és buscar 
el nom del congrés a la base de dades SCOPUS1 d’Elsevier, localitzar les referències i 
comprovar el seu impacte a la base de dades d’ISI Journal Citation Reports(JCR)2 
 
Pel que fa al préstec de material TIC, a més de portàtils, webcams i auriculars, 
aquest any hi hem afegit els ratolins per a treballar amb els portàtils per als usuaris 
que ho prefereixen. 
 
La Factoria de recursos docents  :  
S’ha treballat en l’organització d’una activitat amb reconeixement de crèdits pels 
alumnes d’ambdues Escoles que tracta la temàtica del vídeo digital.  
S’ha enregistrat i editat el material corresponent a les col·leccions disponibles a la 
Videoteca Digital de la UPC: 
 

a. BAETULO XXI (5 vídeos) 
b. Commemoració 10è aniversari de la Comunitat de Ciutats Ariane (3 vídeos) 
c. VI Fòrum de Treballs de Recerca de Batxillerat (19 vídeos) 
d. Cicle de conferències sobre certificació electrònica (2 vídeos) 
e. Treballs de recerca (2 vídeos) 

 
A més a més s’ha editat els vídeos corresponents a la col·lecció Laboratori de 
programació i Tècniques de Computació i Programació del professor Miquel Valero 
(http://upcommons.upc.edu/video/handle/2099.2/638) i s’ha enregistrat el material 
àudio-visual corresponent al Projecte EVEA dirigit per la professora Gemma Hornero 
de l’EPSC.  
 
També s’ha editat i gravat en suport CD el material corresponent a les presentacions 
orals dels alumnes de l’assignatura TCOE impartida per la professora Joana Rubio. 
 
S’ha creat les diferents pàgines webs: 
 

f. Pàgina web del Concurs de cuina 
g. Pàgina web del III Congrès d’Agricultura, Alimentació i Medi Ambient 
h. Pàgina web de l’E-portal 25 Anys de Ràdio i Televisió en Català 
 

També s’ha actualitzat la imatge dels ordinadors portàtils dues vegades l’any (febrer i 
juliol), s’ha introduït a UPCommons uns 200 pfc’s nous, s’ha creat diferents rètols per 
la difusió de serveis o activitats i s’ha escanejat diferent material docent.  
 
 

1 Base de dades produïda per Elsevier que recull articles de 15.000 peer-review journals, 1.200 revistes d’accés obert, 
386 milions de pàgines webs, 22 milions de patents, 500 conferències i d’altres tipus de documents. S’actualitza a diari. 
2 Base de dades produïda per ISI que avalua més de 7.000 revistes científico-tècniques en funció de determinats 
índexs, com són : el factor d'impacte, el factor d'immediatesa i la vida mitjana, entre d’altres. El JCR s'actualitza un cop 
l'any. 
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6. Habilitats Informacionals  

 
1. Habilitats informacionals per als estudiants de grau i de postgrau 
2. Habilitats informacionals per al PDI i el PAS  
3. Virtualització, programes d’aprenentatge i altres materials didàctics 
4. Especialització dels bibliotecaris formadors  
5. Cooperació i lideratge   
 
 
L’ALE de Campus  Com trobar i gestionar informació científico tècnica per a 
l’elaboració del Treball/Projecte Final de Carrera s’ha tornat a ofertar  els cursos 
2007/08 i 2008/09 a estudiants de l’EPSC i l’ESAB. 
 
També s’han realitzat diferents sessions vinculades a assignatures de 1r i 2n cicle i 
Màsters, i com cada any s’han fet les sessions d’acollida per als nous estudiants i 
per al  PDI de les dues escoles del campus. 
 
Per al PAS aquest any també s’han realitzat una sèrie de tallers sobre la biblioteca i 
els diferents serveis i recursos d’informació de que disposa.  
 
 
 

acreditades 
(ALE, màsters) 

a mida/ 
especialitzades 

vinculades altres TOTAL 

Nombre de 
sessions 2 19 13 1 35 

Nombre 
d’hores 100 25:30 36 1:30 163 

Nombre 
d’inscrits 44 62 208 3 317 

 
 
Al mes de febrer es va presentar a les direccions de les dues escoles el document 
Proposta de formació per graus i postgraus de la BCBL, per la integració del 
desenvolupament de les competències en habilitats informacionals als plans d’estudis 
de grau i postgrau. La proposta va ser acceptada i es continuarà treballant durant el 
2009 de cara als nous plans docents. 
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7. Coneixement UPC 
 
1. UPCommons: portal d’accés obert al coneixement de la UPC 
2. Gestió, difusió i accés a la producció docent 
3. Gestió, difusió i accés a la producció de recerca 
4. Difusió i explotació de la producció científica de la UPC  
5. Política d’autoarxiu i suport a la publicació dels investigadors 
 
 
Durant l’any 2008 s’ha realitzat la segona part de l’anàlisi quantitatiu bibliomètric 
sobre els autors del Campus amb l’objectiu de conèixer la producció científica del 
personal docent i investigador del CBL al llarg de la seva trajectòria professional. 
L’informe amb els resultats d’aquest estudi es publicarà l’any 2009. 
 
UPCommons: http://upcommons.upc.edu 
 
 
E-prints : durant el darrer trimestre les bibliotecàries temàtiques d’agricultura han estat 
introduïnt al dipòsit de recerca tota la producció científica retrospectiva i actual de 
professors de l’ESAB, amb l’ajut d’una becària del Servei de Biblioteques.  
S’han creat comunitats virtuals dels diferents grups de recerca del campus, del 
Departament d’Enginyeria Agroalimentària i Biotecnologia, de l’ Institut de Geomàtica i 
del GIRO, Institut de Recerca de Gestió Integral de Residus Orgànics.  
 
Videoteca digital :  L’any 2008 s’ha posat en marxa la nova videoteca digital de la 
UPC. El Campus del Baix Llobregat és la segona comunitat en nombre de treballs 
penjats, amb 87 (gener 2009). 
Els arxius es poden visualitzar en format Vídeo flash, mp3 o mp4. 
 
 

 
http://upcommons.upc.edu/video/handle/2099.2/541 
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8. Accés a la cultura 
 
1. Llibres per llegir  
2. Exposicions i actes de promoció cultural UPC 
3. Col·laboració amb l’entorn cultural  
4. Projectes bibliotecaris amb els països en vies de desenvolupament  
5. Organització i recursos 
 
A partir del Mercat d’intercanvi de  llibres per Sant Jordi,  aquest any hem muntat a la 
biblioteca el Racó del Llibre, un espai d’intercanvi de novel·les i DVD per a tots els 
usuaris i durant tot l’any amb el propòsit de potenciar l’hàbit de la lectura. 
 
Concurs de receptes de cuina “La patata : del camp a la taula”, 
amb la col·laboració de l’equip de direcció i professors de l’ESAB, L’Escola 
d’Hostaleria de Castelldefels, el Gremi d’Hostaleria de Castelldefels i la Biblioteca 
Ramon Fernández Jurado de Castelldefels s’ha convocat un nou concurs, dedicat 
aquest any a la patata.  
Les bases i el calendari del concurs es poden consultar a la web  
http://bibliotecnica.upc.es/bib181/concursdecuina/ on també hi ha publicades totes les 
receptes i els guanyadors. 
El repartiment de premis es va fer dins les Jornades Gastronòmiques del Baix 
Llobregat que es van celebrar al Campus 
 
 

 
 
 
 
Exposicions 2008: 

 
EL MÓN A LA CUINA.  (21 d’abril – 22 de maig) 
La cuina és un fet diferencial  i cultural de qualsevol societat. Exposició d’una selecció 
de llibres de cuina de diferents països. Amb la col·laboració de la Biblioteca del 
Campus de Terrassa de la UPC i Intermon Oxfam. 
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LA DONA, INNOVADORA DE LA CIÈNCIA  (26 de maig - 13 de juny) 
La Comissió de dones i matemàtiques de la RSME ha posat en marxa amb l’ajuda del 
FECYT  aquesta exposició, en la que es presenten la vida i l’obra de 20 científiques de 
tots els temps properes a les Matemàtiques.  
Acompanya als panells una col·lecció de llibres del fons de les diferents biblioteques 
de la UPC relacionat amb el tema de la dona i la ciència i la recerca. 
 
 
SPUTNIK    (16 de juny - 5 de setembre)   
Exposició  elaborada l’any 2007 per l'Agrupació Astronòmica de Castelldefels, amb el 
suport de l'Ajuntament de Castelldefels, en motiu de la commemoració del 50è 
aniversari del llançament del primer satèl·lit artificial  rus Sputnik 1,  el 1957.  
L'exposició consta de 13 plafons amb imatges i textos i una selecció de llibres de la 
BCBL 
 
 
25 ANYS DE RÀDIO I TELEVISIÓ EN CATALÀ  (8 de setembre - 3 d’octubre) 
TV3 i Catalunya Ràdio celebren al 2008 els seus primers 25 anys d’història. L’objectiu 
d’aquesta exposició és oferir un retrat de l’evolució de les telecomunicacions des de 
les primeres transmissions fins a l’actualitat, a través de múltiples mirades. 
L’exposició consta de 10 plafons amb imatges i textos, equipament cedit per l’EPSC i 
un col·leccionista de Castelldefels, i una selecció de llibres de la BCBL. 
També s’ha fet un e-portal : http://bibliotecnica.upc.edu/bib181/25anys/ 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
EL SOL : LA NOSTRA CENTRAL NUCLEAR DE FUSIÓ (6 d’octubre - 6 de 
novembre) 
Aquesta exposició ha estat organitzada per la Biblioteca del Campus de Terrassa de la 
UPC  amb motiu de la Setmana de la Ciència del 2007. L’objectiu és donar a conèixer 
les diferents utilitats i aplicacions d’aquesta font energètica que és el sol, i ofereix una 
selecció de recursos disponibles a les Biblioteques de la UPC i a internet sobre el Sol i 
l’energia solar. Consta  d’11 panells i una web : http://bibliotecnica.upc.edu/e-
portals/sol 
 
 
ÒPTICS X MÓN   (1-15 de desembre) 
Exposició de fotografies del projecte que l’associació Òptics x mÓn estan 
desenvolupant a Guinea Equatorial. 
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9. Professionals 
1. Pla de formació per al desenvolupament professional  
2. Nous rols, perfils i competències 
3. Aprenentatge d’idiomes: anglès 
4. Bones pràctiques i gestió del coneixement 
5. Lideratge i gestió dels caps i responsables 
 
El personal bibliotecari i tècnic de suport de la BCBL ha assistit aquest any als 
següents Cursos de formació del SBD i el SDP : 
 
Formació bibliotecaris temàtics i formadors :  
 

Science Direct  i Engineering Village  
MetaLib i SFX 
La propietat intel·lectual a les biblioteques  
MoodleMoot'08 
Windows Vista  

 
Formació bibliotecaris catalogadors : 
 

Marc 21 
Curs de catalogació Millennium 
Curs del mòdul de control de revistes a Millennium 

 
Formació responsables de serveis : 
  
 La proyección de los repositorios institucionales  

El per què de l'avaluació i avaluació a la biblioteca amb indicadors  
Marketing @ Your Library  
Internet Invisible  
Lideratge i equips de treball  

 
Formació tècnics de suport : 
 
 Curs de préstec a Millennium 
 
Formació general : 
 
 OPAC Millennium 
 Magatzem de dades de l'SBD 

11es Jornades Catalanes d'Informació i Documentació 
Curs de Formació de l’EEES  

 
També s’ha participat a dos programes de Mobilitat internacional : 
 
Gemma Garcia :  Projecte Leonardo sobre Relacions Internacionals 
         KTH Stockolm abril 2008 
 
Consol Garcia : Visita de treball a Biblioteques universitàries americanes.  

    Setembre 2008 
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10. Organització i gestió  

 
1. Organització de l’SBD 
2. Comunicació, participació i màrqueting 
3. Qualitat, avaluació i benchmarking 
4. Gestió dels recursos 
5.  Lideratge del CBUC i altres col·laboracions 
  
 
Al mes de juny es va signar un acord de col·laboració amb el GIRO (Centre 
Tecnològic de Gestió Integral de Residus Orgànics ) http://www.giroct.net amb la 
finalitat que es pugui crear i promocionar un centre documental sobre residus orgànics, 
gestió, tractament i usos. 
 
També s’han fet les primeres reunions i s’ha redactat l’esborrany d’acord de 
col·laboració amb l’Escola d’Hostaleria de Castelldefels amb el qual els alumnes i 
professors de l’escola podrien utilitzar els espais i col·leccions de la BCBL.  
 
 
 
 

 


