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1. Instal·lacions 
 

 “Millorarem els espais, les instal·lacions i els equipaments de les  
biblioteques per tal d’adaptar-los a les noves necessitats  

d’aprenentatge i recerca dels usuaris” 
 

• S’ha millorat la seguretat de la Biblioteca incrementant el 
nombre de càmeres del sistema de vídeo vigilància. 

• S’ha adaptat mobiliari de la Biblioteca per a la posada en 
marxa del servei de préstec d’ordinadors portàtils. 

• S’han electrificat 55 punts de treball de la planta 0. El 50 % 
del llocs de treball de la planta 0 estan electrificats . 

• S’han afegit nous bucs d’estudi individual. 
• S’han instal·lat prestatgeries noves per a la col·lecció 

“Aprèn idiomes veient cinema”. 
• S’han portat a terme accions de millora en la 

senyalització.  
 
  

El 75% del llocs de treball de la Biblioteca disposen de connexió a la xarxa 
elèctrica. 
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Nombre d’usuaris que han visitat la Biblioteca al llarg del 2008 
 

 
 

                                        Comparativa d’ocupació entre biblioteques UPC 
 

 

 
 

 

Gener 32.416 
Febrer 13.354 
Març 20.304 
Abril 36.254 
Maig 38.649 
Juny 36.266 
Juliol 4.704 
Agost 0 

Setembre 12.950 
Octubre 30.256 

Novembre 37.754 
Desembre 33.566 

TOTAL 296.473 

ETSAB   78% 

 EPSEB   51% 

 EUETIB  45% 
BRGF   45% 

 ETSEIB   41% 

 BCUM   40% 

 BCT   26% 

 FNB   26% 

 FME   23% 

 BCBL   22% 

 EPSEVG   21% 

 ETSAV   20% 
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S’ha posat en marxa el  CanalBib com a sistema de difusió d’informacions 
d’interès per als usuaris de la Biblioteca. 

 

 

2. Tecnologia 
 

“Facilitarem la tecnologia que necessiten els usuaris 
per a la cerca i gestió de la informació en el seu 

procés d’aprenentatge” 
 
• S’han comprat 4 portàtils nous per incrementar 

l’oferta del servei de préstec de portàtils. 
• S’han instal·lat pantalles planes a tots els ordinadors 

de les aules de treball. 
• S’ha implementat el nou sistema de gestió de 

biblioteques Millennium 
• S’ha posat en marxa el CanalBib, el nou sistema de 

difusió d’informacions de les biblioteques de la UPC. 
• S’han comprat 2 ordinadors  de sobretaula per 

substituir-ne d’obsolets al taulell i al despatx. 
• S’ha rebut un nou ordinador de la Factoria per 

substituir-ne un dels antics. 
• S’ha rebut un trípode per a la càmera de vídeo de la Factoria. 
• S’han comprat 2 noves impressores per substituir 
      impressores obsoletes. 
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3. Col·leccions 
 

“Adquirirem i difondrem les col·leccions bibliogràfiques científiques i tècniques 
que els estudiants, professors i investigadors necessiten  

per als seus estudis i treballs de recerca” 
 

 
• S’han fet diferents  accions per controlar i gestionar correctament la bibliografia 

bàsica publicada en les guies docents: se n’ha revisat l’estat correcte al catàleg i 
s’ha identificat mitjançant l'etiqueta BB, per tal d'ajudar els estudiants a localitzar i 
identificar aquests documents. 

• S’ha redistribuït el fons de l’arxiu a doble filera per poder disposar d’espai lliure.  
• S’han retolat totes les revistes de l’arxiu. 
 

 

  

 

 

L’etiquetatge dels llibres de bibliografia bàsica ha permès que els 
estudiants la identifiquin amb més facilitat. 
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4. Bibliotècnica  
 

 “Incrementarem els continguts d’informació científics 
i tècnics de Bibliotècnica personalitzant  

els serveis virtuals” 
 

• S’ha creat un noticiari via web adreçat al PDI i PAS de l’Escola. 
• S’ha elaborat una base dades que conté un recull de notícies sobre el futur Campus Besòs. 
• S’ha adaptat i s’ha posat en marxa l’aplicació de reserva de sales de treball. 
• S’ha adaptat i s’ha posat en marxa l’aplicació de préstec i reserva de portàtils. 

                                                                                                                                                                                           
     
     
     
     
     
     
     
     

 
 

 
 
 

 
 

Durant l’any 2008 el web de la Biblioteca ha rebut un total de 281.761 
visites. 
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Durant el 2008 es van fer prop de 2.000 descàrregues en el recull de 
premsa sobre el projecte del Campus Besòs. 

 
Pàgines i directoris més consultats al web 

 

La pàgina principal de la Biblioteca de l’EUETIB va rebre durant el 2008 un total de 31.802 visites. De les visites restants, les 
pàgines més consultades van ser les següents: 

 

Visites
Cuina catalana 4133
Reserva de sales 1447
PFC 691
Exàmens 661
Treballs acadèmics 519
Recull Campus Besòs 383
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El 2008 s’ha posat en marxa el servei de reserva de sales de treball via 
web, i s’han fet 1.197 préstecs de portàtils en 6 mesos. 

5. Serveis bibliotecaris 
 

“Incrementarem l’oferta i la qualitat dels serveis bibliotecaris  
fent-los a mida de les necessitats  

dels usuaris” 
 

• S’ha posat en marxa el servei de préstec de portàtils (4 
ordinadors), amb un total de 1.194 préstecs en 6 mesos, i el 
servei de reserva de sales de treball via web. 

• S’han actualitzat tots el Fulls d’accés que feien referència a VTLS.  
• El nombre de préstecs realitzats a la biblioteca durant el 2008 ha 

estat de 16.038. 
• A través del Servei d’Obtenció de Documents, s’han tramitat 46 

peticions de documents fetes pels usuaris de l’EUETIB a 
proveïdors externs, i s’han gestionat 24 peticions d’altres 
biblioteques o usuaris externs. 
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5.1 La Factoria 
 

Des de la Factoria s’ha continuat donant suport a la docència amb l’elaboració de material multimèdia i material de difusió  
i de comunicació per a l’Escola. En destaquem el següent: 

• filmació i edició d'un vídeo amb una xerrada sobre el llibre del centenari de l'Escola per ser projectat en la seva 
presentació 

• elaboració d'un web de promoció de l'Escola adreçada als estudiants de secundària (1a part) 
• elaboració d'un web per al Departament de Matemàtica (1a part) 
• elaboració de l’animació d'una diapositiva 
• elaboració del portal  "Descobreix el cosmos", que dóna suport a l'exposició amb el mateix nom, en el marc de 

l'Any Internacional de l'Astronomia (1a part) 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
  

La Factoria de l’EUETIB ha començat a elaborar el portal "Descobreix el cosmos" per donar 
suport a l'exposició amb mateix nom, en el marc de l'Any Internacional de l'Astronomia. 

 

http://bibliotecnica.upc.es/Pla_estrategic/apren2010.pdf�


10 
 

 

 

6. Habilitats informacionals  

 
“Potenciarem l’aprenentatge de les competències transversals  

dels estudiants i professors en habilitats 
informacionals” 

 
• S’han realitzat 8 sessions d’acollida per a estudiants de nou ingrés (532 assistents). 
• S’ha realitzat 1 sessió d’acollida per a professors de nou ingrés (2 assistents). 
• S’ha realitzat el curs “Cerca d'informació i metodologia per al teu treball acadèmic (PFC, TFC, etc.)”, en la modalitat 

semipresencial (30 hores, 12 inscrits). 
• S’han realitzat sessions formatives sobre UPCommons, dirigides al PDI (2 hores, 5 inscrits). 
• S’ha realitzat una sessió de normalització, en col·laboració amb l’assignatura “Tecnologia de materials ceràmics i 

compòsits” ( 1 hora , 40 inscrits). 
 

 

 

 
 

 
 
 
 

 

  
Evolució de 
l’assistència  

Curs 2006/07 52,60% 
Curs 2007/08 37,00% 
Curs 2008/09 85,80% 
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Durant el 2008 el professorat de l’EUETIB ha començat a incorporar 
documents al  Dipòsit de Materials Docents de manera sistemàtica.  

7. Coneixement UPC 
 

“Donarem suport a la comunicació científica difonent el coneixement UPC  
a Internet  de manera oberta, publicant i gestionant els treballs  

acadèmics per tal d’incrementar-ne la visibilitat i l’impacte” 
 

• S’han incorporat aproximadament 100 projectes final de carrera al dipòsit Treballs acadèmics UPC corresponents als 
presentats el segon semestre del curs 2007/08 i als retrospectius dels quals s’ha obtingut autorització. 

• S’han entrat i validat 73 documents al Dipòsit de Materials Docents UPCOpenCourseWare, i s’hi han incorporat, a més, 
120 exàmens. 

• S’ha elaborat el Full d’Accés de les bases de dades de la Royal Society of Chemistry. 
 
 

 

 
 
 

http://bibliotecnica.upc.es/Pla_estrategic/apren2010.pdf�
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8. Accés a la cultura 

 
“Afavorirem l’accés a la cultura promovent la lectura 

i organitzant debats, exposicions i altres activitats 
en un entorn local i global” 

 
S’han mostrat les següents exposicions:  
 

• “Matemàtiques i cinema” 
• Pòsters dels projectes de cooperació del 2007, del Centre de Cooperació per al Desenvolupament (CCD)  
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9. Professionals   

 
“Desenvoluparem les competències professionals 

necessàries per gestionar els recursos i serveis 
bibliotecaris de la millor manera possible” 

 
 

• S’ha incorporat  com a ajudant de biblioteca, dins la Unitat d’Aprenentatge, la Carla Canongia del Aguila, per cobrir una 
plaça de nova creació.  

• S’ha incorporat com a tècnica de suport de biblioteca, dins la Unitat d’Aprenentatge, la Núria Navarro Benito, per cobrir 
una plaça de nova creació.  
 

 

9.1. Formació del personal  

 
Roser Alonso 
 

 Curs virtual  SciFinder®: Exploring What's New with the Web Version of SciFinder®  
 Curs del mòdul de control de revistes a Millennium. SBD  
 Curs de préstec a Millennium. SBD 
 MetaLib i SFX. SBD 
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Toni Béjar 
 

 Els espais de la biblioteca: eines per al procés de planificació d'un edifici bibliotecari. COBDC 
 11es Jornades Catalanes d’Informació i Documentació. COBDC 
 VI Jornadas CRAI “Las competencias en información en las nuevas enseñanzas universitarias”. Pamplona 12 i 13 de 

maig de 2008. REBIUN 
 Xarxes relacionals i relacions institucionals. COBDC 
 El perquè de l'avaluació i avaluació a la biblioteca amb indicadors. COBDC 

 
Jordi Bertran 
 

 Programa formatiu específic de suport al procés d’adaptació a l'EEES 
 MetaLib i SFX. SBD 
 Curs de català (nivell C). SDP 
 Curs de préstec a Millennium. SBD 

 
Carla Canongia 
 

 OPAC Millennium. SBD 
 Curs no presencial de MARC21. COBDC 
 MetaLib i SFX. SBD 

 

http://bibliotecnica.upc.es/Pla_estrategic/apren2010.pdf�


15 
 

 

 

El 2008 s’ha incrementat la plantilla de la Biblioteca, amb la incorporació 
d’una tècnica de suport i una bibliotecària. 

 
Marina Casadevall  
 

 Magatzem de dades de l’SBD. SBD 
 11es Jornades Catalanes d’Informació i Documentació. COBDC 
 Introducció a MARC21. CBUC 
 Curs de catalogació a Millennium. SBD 
 Curs no presencial de MARC21. COBDC 
 Curs de préstec a Millennium. SBD 
 Curs del mòdul de control de revistes a Millennium. SBD 
 Lideratge i equips de treball. COBDC 
 Curs d’anglès Conexia. SDP 

 
Núria Navarro 
 

 OPAC Millennium. SBD 
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10. Organització i gestió 
 

“Continuarem millorant l’organització i gestió de les biblioteques  per tal  
d’adaptar-les a les necessitats dels usuaris  i donar suport als  

canvis i reptes de la Universitat” 
 

• S’ha creat una plaça d’ajudant de biblioteca del torn de tarda. 
• S’ha creat una plaça de tècnica de suport del torn de tarda.  
• S’han signat dos convenis de col·laboració amb la Facultat de Biblioteconomia i Documentació de la Universitat de 

Barcelona. Dos estudiants col·laboraran 500 hores amb la Biblioteca. 
• S’ha aprovat la “Proposta per a la inclusió dels projectes  final de carrera de l’EUETIB en el dipòsit Treballs acadèmics 

UPC, del Servei de Biblioteques i Documentació de la UPC”. 
• S’ha creat un nou model de full de càlcul per a una millor gestió de les adquisicions. 
• S’ha gestionat la baixa de tots els becaris Univers (un total de 6). 
• S’ha signat l’ “Acord de col·laboració entre el Col·legi d’Enginyers Tècnics Industrials de Barcelona, el Consorci Escola 

Industrial de Barcelona i el Servei de Biblioteques i Documentació de la Universitat Politècnica de Catalunya”.  
• S’han redactat tres memòries de la Biblioteca. Per a l’EUETIB, el CEIB i el SBD. 
• S’ha participat en el Grup de treball sobre el Risc Psicosocial a l’EUETIB. 
• S’ha participat en la Jornada de portes obertes de l’Escola. Per primer cop s’ha inclòs la biblioteca dins el recorregut 

dels estudiants de secundària. Se’ls ha acollit a la planta 1 per incidir en els nous serveis de la biblioteca universitària 
(sales de treball individuals i en grup, aules informàtiques, etc.). 

• S’ha participat en la Jornada d’acollida a grups d’estudiants de secundària. Com en les jornades de portes obertes, s’ha 
acollit un nombrós grup d’estudiants del País Valencià. 

 

http://bibliotecnica.upc.es/Pla_estrategic/apren2010.pdf�


17 
 

 

 

10.1.  Pressupost ordinari 

  

 

 

 

 

 

 

Tipologia de document Despesa  

Estudis de 1r i 2n cicle (grau) 3.405,55 € 

Col·leccions especialitzades 749,09 € 

Revistes 7.484,46 € 

TOTAL 11.639,10 € 

Classificació per motiu d'adquisició 
Nombre 
documents    Despesa  

Buits de col·lecció          61    3.346,15 € 
Desiderates          10       749,09 € 
Substitució per pèrdua            4         59,40 € 
Revistes          40   7.484,46 € 
TOTAL        115 11.639,10 € 
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Annex 

Sigles desenvolupades    
 
COBDC   Col·legi Oficial de Bibliotecaris i Documentalistes de Catalunya 
SBD Servei de Biblioteques i Documentació UPC 
SDP  Servei de Desenvolupament Professional 
 
Biblioteques   
BCBL  Biblioteca del Campus del Baix Llobregat 
BCT  Biblioteca de Campus de Terrassa 
BCUM  Biblioteca del Campus Universitari de Manresa 
BRGF             Biblioteca Rector Gabriel Ferraté 
EPSEB   Escola Politècnica Superior d'Edificació de Barcelona 
EPSEVG  Escola Politècnica Superior d'Enginyeria de Vilanova i la Geltrú   
ETSAB  Escola Tècnica Superior d'Arquitectura de Barcelona 
ETSAV  Escola Tècnica Superior d'Arquitectura del Vallès 
ETSEIB   Escola Tècnica Superior d'Enginyeria Industrial de Barcelona 
EUETIB  Escola Universitària d'Enginyeria Tècnica Industrial de Barcelona     
FME  Facultat de Matemàtiques i Estadística 
FNB  Facultat de Nàutica de Barcelona 
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