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Sala Reserves 2011
Sala 1* 16
Sala 2 331
Sala 3 286
Sala 4 299
Sala en grup** 277
Total reserves 1.209
Usuaris que han 
reservat sales 673

1. Instal·lacions  

 S’ha incrementat el nombre de visitants a la biblioteca respecte a l’any anterior en 
un 19%. 

 

 S’ha ampliat el nombre de sales de treball en grup, condicionant un espai de la 
planta -1 com a sala de treball en grup per a  4-8 persones. El mobiliari utilitzat per 
a aquesta sala ha estat reaprofitat i per tant s’ha fet a cost 0. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Durant el 2011 un total de 673 usuaris han fet 1213 reserves per a utilitzar les sales 
de treball individuals i en grup.  

*La Sala 1, s’ha posat a disposició de tots els usuaris el 
19/12/11, degut a l’elevada demanda de sales de treball. 
Anteriorment estava reservada només per a l’ús 
d’equipament adaptat per a persones amb discapacitats 
visuals i auditives.  

**La sala de treball en grup  s’ha posat en funcionament i a 
disposició dels usuaris el 25/5/11 

 

Any Visitants 
2010 195.932
2011 234.034
Increment 38.102
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 Durant el 2011, la biblioteca ha obert de forma extraordinària 17 dies festius en 
horari de 10 a 20h. durant el període d’exàmens; 2 caps de setmana al mes de gener 
(del 8 al 16 de gener) 6 caps de setmana des del 14 de maig al 19 de juny. 

 S’ha traslladat la Càtedra Gaudí i els seus fons bibliogràfics a l’edifici de l’ETSAB. La 
Biblioteca ha hagut de buidar i moure les col·leccions de llibres i revistes per cedir 
una part d’espai del magatzem de la biblioteca vella als espai de la Càtedra Gaudí. 

 S’ha participat en el procés d’avaluació de l’edifici de la biblioteca, dut a terme per 
Servei de Prevenció i Riscos Laborals de la UPC. 

2. Tecnologia  

 S’ha ampliat amb 5 nous ordinadors el nombre de portàtils per a préstec. A 
desembre de 2011 la biblioteca disposa en total de 9 ordinadors per prestar. 

 Al 2011 s’ha fet 1.948 préstecs de portàtils amb un increment del 67% respecte al 
2010 (1.162 préstecs). 

 S’ha integrat a ‘Bibliotècnica ETSAB’ l’aplicació per a publicar els llibres reservats de 
‘consulta temporal’ a la web. Aquesta eina permet consultar la llista dels llibres que 
els professors reserves temporalment per a garantir la consulta d’alguns llibres pels 
alumnes d’una assignatura.  

http://bibliotecnica.upc.edu/ETSAB/consulta_temporal  

 

http://bibliotecnica.upc.edu/ETSAB/consulta_temporal�
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3. Col·leccions 

Dades de la Col·lecció 

 
2010 2011 Increment 

Exemplars         61.402              66.021    8% 
Títols de revistes           1.060                1.073    1% 

 

Ús a la sala - Recol·locació de les col·leccions 

 
2011 Mitjana diària 

Exemplars         90.195                   362    
Revistes         18.958                     76    

Total       109.153                   438    
 

 S’ha fet l’inventari de les col·leccions de la biblioteca de la sala i part de les del 
magatzem, fent ús de la tecnologia RFID, posada en funcionament l’any 2010. 
Gràcies a l’ús del sistema RFID i del dispositiu DLA de 3M, s’ha aconseguit: 

 S’ha dedicat una sola persona a fer les tasques d’inventari, 

 S’ha fet l’inventari de cada planta en una setmana, sense interrompre l’activitat 
normal de la biblioteca, i l’inventari dels llibres de magatzem (llibres amb 
topogràfic M-) en un sol dia, 

 S’han detectat tots els llibres que no estaven etiquetats o etiquetes mal 
registrades, llibres mal col·locats, etc. 

 Després de 5 revisions dels fons de sala per a localitzar llibres, s’han detectat 
163 llibres ‘perduts’. 

La darrera vegada que s’havia fet inventari a la biblioteca de l’ETSAB (estiu 2004) es va 
tancar la biblioteca i tots els serveis durant 1 setmana i es va dedicar tot el personal i 
becaris a fer aquesta tasca. 

 S’ha gestionat el trasllat i integració de les col·leccions de la Càtedra Gaudí portant a 
terme les següents actuacions: 

 Desencaixat de 2343 llibres, seleccionant i processant els llibres per a integrar-
los a la col·lecció de la biblioteca de l’ETSAB. 

 431 llibres s’han incorporat al fons antic de la biblioteca de l’ETSAB i 301 llibres 
s’han incorporat als fons de sala o de magatzem. 



 

Informe d’actuacions 2011 
Biblioteca de l’ETSAB 5 

 La resta de llibres que no eren d’interès per la biblioteca o que ja teníem 
duplicats, s’han ofert en donatiu a altres biblioteques: 20 han anat a la 
Biblioteca de l’ETSAV i 314 a biblioteques de la UB i la UAB. 

 Dels llibres sobrants se n’han enviat 1087 al dipòsit de baix ús ‘GEPA’ 

 Finalment queden 193 llibres que han estat rebutjats pel GEPA (ja n’hi ha un 
altre exemplar) i continuen a la biblioteca de l’ETSAB.  

 S’ha dut a terme algunes actuacions per tal de donar visibilitat i incrementar l’ús de 
les col·leccions digitals de la biblioteca: 

 Difusió de les col·leccions de llibres digitals d’arquitectura, construcció i 
urbanisme accessibles des de la UPC.  

 Apartat a la web de col·leccions  

 
http://bibliotecnica.upc.edu/ETSAB/content/llibres-electronics  

 Publicació a les novetats de la web 

 
 

http://bibliotecnica.upc.edu/ETSAB/content/llibres-electronics�
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 Publicació de notícies al CanalBIB 

 
 Amb rètols a la biblioteca 

+ 

 S’han fet d’exposicions de material sobre temes concrets als expositors de la 
biblioteca i s’han editat guies temàtiques a la web relacionades amb els materials 
exposats, per augmentar l’ús de les col·leccions de la biblioteca: 
http://bibliotecnica.upc.edu/ETSAB/guies_tematiques_betsab_index  

 Arquitectura i ciutat en la literatura 

 Arquitectura i ciutat en la fotografia 

 Arquitectura i societat 

 Ignasi de Solà-Morales: itineraris intel·lectuals 

 Innovacions tecnològiques a l'arquitectura, la construcció i l'urbanisme 

 Terratrèmols i arquitectura 

 S’han incorporar a les novetats del web de la biblioteca, les conferències, 
exposicions, congressos i altres activitats d’actualitat, complementant-los amb 
enllaços a la documentació relacionada amb el tema que hi ha a les biblioteques de 
la UPC. 

http://bibliotecnica.upc.edu/ETSAB/guies_tematiques_betsab_index�
http://bibliotecnica.upc.edu/ETSAB/guies_tematiques_betsab/ciutats_i_arquitectura�
http://bibliotecnica.upc.edu/ETSAB/guies_tematiques/fotografia�
http://bibliotecnica.upc.edu/ETSAB/guies_tematiques/Arquitectura_i_societat�
http://bibliotecnica.upc.edu/ETSAB/content/ignasi-de-sola-morales-itineraris�
http://bibliotecnica.upc.edu/ETSAB/guies_tematiques/innovacions_tecnologiques�
http://bibliotecnica.upc.edu/ETSAB/exposicions/terratremols_i_arquitectura�
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 S’ha donat resposta a 19 consultes de documentació de l’arxiu gràfic i 15 consultes  
d’expedients acadèmics de l’ETSAB. Arrel d’aquestes consultes s’ha digitalitzat i 
facilitat als usuaris 15 expedients acadèmics antics (110 pàgines) i 167 documents 
de l’Arxiu Gràfic de l’ETSAB. 

4. Bibliotècnica 

 S’han creat noves pàgines web, dins de Bibliotècnica ETSAB, adreçades a grups 
d’usuaris concrets, per tal de donar-los una oferta de col·leccions i serveis ajustada a 
les seves necessitats: 

 Web per als professors i investigadors 

http://bibliotecnica.upc.edu/ETSAB/serveis_per_al_pdi 

 

 

http://bibliotecnica.upc.edu/ETSAB/serveis_per_al_pdi�
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 Web per als estudiants de grau de l’ETSAB 

http://bibliotecnica.upc.edu/ETSAB/serveis_per_estudiants_de_grau-etsab 

 

 
 

 Web per als estudiants estrangers  

http://bibliotecnica.upc.edu/ETSAB/content/ets_nou 

 

 
 

http://bibliotecnica.upc.edu/ETSAB/serveis_per_estudiants_de_grau-etsab�
http://bibliotecnica.upc.edu/ETSAB/content/ets_nou�
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 Web per als Arquitectes en procés d'homologació de títol 

http://bibliotecnica.upc.edu/ETSAB/homologacion_del_titulo 

 

 
 

http://bibliotecnica.upc.edu/ETSAB/homologacion_del_titulo�
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5. Serveis bibliotecaris 

 S’ha ampliat les prestacions de la màquina d’autopréstec permetent a l’usuari de fer 
les devolucions dels llibres de la biblioteca de l’ETSAB.  

Dades de préstec i autopréstec 

 
 

 S’ha posar en funcionament el servei FIBRA: Facilitador d'Indicadors Bibliomètrics i 
Recursos per a l'Avaluació http://bibliotecnica.upc.edu/ETSAB/serveis/fibra. Aquest 
servei té com a funció facilitar la informació del tipus: 

 Dades sobre la producció científica d’un investigador, grup de recerca o 
departament 

 Factor d’impacte de les revistes, àrees, quartils i índexs alternatius 

 Cites rebudes per un determinat article publicat 

 Bases de dades que indexen una revista 

 Avaluació de la recerca, etc. 

  

Any 2010 2011 Variació
Total préstecs 51.508  48.532  -6%

Taulell 35.906  70% 26.762  55% -15%
Autopréstec 15.602  30% 21.770  45% 15%

http://bibliotecnica.upc.edu/ETSAB/serveis/fibra�
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 S’han dut a terme actuacions per a incrementar l’ús del SOD (Servei d’obtenció de 
documents)  

 Aconsegueix documents de qualsevol biblioteca del món sense moure’t de casa.  
 Ara el Servei d’Obtenció de Documents a un clic!  
 http://bibliotecnica.upc.edu/ETSAB/content/servei-dobtencio-de-documents-la-betsab 

 S’ha revisat i ampliat la informació de les guies temàtiques de Bibliotècnica 
pertanyents als àmbits temàtics de la biblioteca: 

 http://bibliotecnica.upc.edu/guies/Arquitectura 

 http://bibliotecnica.upc.edu/guies/Urbanisme  

 http://bibliotecnica.upc.edu/guies/Enginyeria civil  

 http://bibliotecnica.upc.edu/guies/Desenvolupament humà i sostenible  

 S’ha fet una prova pilot de serveis a mida amb un grup de doctorands, creant un 
perfil Facebook (Bibliotecari ETSAB) i una comunitat tancada (Comunitat doctorands 
ETSAB). L’objectiu de l’experiència és la d’oferir informació i serveis de suport a 
mida, creant un nou canal de comunicació específic per a un col·lectiu i alhora 
estudiar les possibilitats de les xarxes socials 2.0 com a eina de comunicació i 
màrqueting de la biblioteca de l’ETSAB.  

 

 S’ha donat suport des de la Factoria de l’ETSAB al Departament de Matemàtiques, 
per a la creació del web "Grup Simetria d'una figura", amb la creació de 20 imatges 
en moviment en flash 
http://www.upc.edu/ea-smi/assignatures/etsab/mates1/simetria/  

http://bibliotecnica.upc.edu/guies/Arquitectura�
http://bibliotecnica.upc.edu/guies/Urbanisme�
http://bibliotecnica.upc.edu/guies/Enginyeria%20civil�
http://bibliotecnica.upc.edu/guies/Desenvolupament%20humà%20i%20sostenible�
http://www.upc.edu/ea-smi/assignatures/etsab/mates1/simetria/�
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6. Habilitats informacionals 

 S’han fet 8 sessions d’acollida als estudiants de nou ingrés dels estudis de grau en 
arquitectura, concentrades en 1 sol dia, dins de les activitats de la setmana 0 de 
l’ETSAB. Han assistit un total de 288 alumnes. Es considera que hi ha hagut 100% 
d’assistència ja que els alumnes de 1r curs són 376, però 110 d’ells són repetidors 
(per tant 266 són de nou ingrés a primer curs).  
A més de les sessions d’introducció a l’ús de la biblioteca de 1,5 hores, es va fer 
també 2 sessions d’1 hora sobre l’ús ètic de la informació. 

 S’ha fet 2 sessions d’acollida específiques per als estudiants de mobilitat 
internacional, integrades a les activitats organitzades per l’Oficina de Mobilitat 
Internacional de l’ETSAB. L’assistència ha estat de 76 alumnes (26 a la sessió en 
anglès i 50 a la de castellà) 

 S’han impartit 41 activitats formatives en sobre habilitats informacionals i sobre la 
gestió de recursos d’informació en arquitectura, amb un total de dedicació de 72,5 
hores, 767 inscrits i 691 assistents (90%). Les dades de la formació del 2011 són:  

 

 S’han impartit tallers específics per als doctorands, amb reconeixement acadèmic 
per part de l’Oficina de doctorat. S’han vàries edicions de cadascun dels tallers 
següents: 

 Recursos d’informació en Arquitectura, Urbanisme i Edificació 

 La publicació i avaluació de la recerca 

 Refworks: gestor de referències bibliogràfiques 

 Pautes per elaborar, estructurar i redactar un treball acadèmic final  

 Web of Knowledge 

 S’han fet 3 tallers de l’ICE adreçats al PDI 

 Publicació i avaluació de la recerca  

 Propietat intel·lectual a la universitat 

 Eines per buscar informació acadèmica a Internet i introducció al Web 2.0 

Nombre de sessions
Nombre d’hores
Nombre d’inscrits
% i Nombre d’assistents 100% 116 79% 243 79% 44 100% 288 90% 691

4 hores

TOTAL

27
72,5 hores

76756
9 hores

3

Taller 
ICE Altres

2

288

Escola 
Doctorat

17
31,5 hores

307

Vinculades a 
assignatures

5
28 hores

116
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 S’ha participat en el Màster de Teoria i Història de l’Arquitectura, en l’assignatura de 
Taller de Recerca, impartint 22 hores de classe (12 de presencials i 10 de no 
presencials) als 20 alumnes de l’assignatura ‘Taller de recerca’. 

7. Coneixement UPC 

 S’ha iniciat els treballs de l’estudi d'avaluació de la recerca en l'àmbit de 
l'arquitectura i l'urbanisme amb la definició de criteris per a l’avaluació de les 
revistes, en col·laboració amb la direcció de l’ETSAB, el professor Francesc Fayos i la 
Biblioteca de l’ETSAV. 

 S’ha aconseguit que la revista ACE: architecture, city and environment hagi estat 
inclosa a la base de dades Scopus d’Elsevier. Actualment hi ha 35 articles del 2011. 

http://ves.cat/a9Fp 

 

 

 S’han incorporat al dipòsit de Revistes i Congressos d’UPCommons de 185 articles 
de les revistes següents: 

 ACE [2011] – 34 articles  
http://upcommons.upc.edu/revistes/handle/2099/1822  

 DC PAPERS [2010] – 21 articles  
http://upcommons.upc.edu/revistes/handle/2099/1800 

 D’UR – Papers [2010] – 22 articles 
http://upcommons.upc.edu/revistes/handle/2099/10074 

 Identidades: territorio, cultura y patrimonio [2010] – 10 articles 
http://upcommons.upc.edu/revistes/handle/2099/1823 

 Visions de l'ETSAB [2003-2006] – 98 articles 
http://upcommons.upc.edu/revistes/handle/2099/9527 

http://ves.cat/a9Fp�
http://upcommons.upc.edu/revistes/handle/2099/1822�
http://upcommons.upc.edu/revistes/handle/2099/1800�
http://upcommons.upc.edu/revistes/handle/2099/10074�
http://upcommons.upc.edu/revistes/handle/2099/1823�
http://upcommons.upc.edu/revistes/handle/2099/9527�
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 S’han obtingut els permisos i s’han incorporat a RACO Revistes Catalanes amb 
Accés Obert les revistes següents: 

 ACE: architecture, city and environment 
http://www.raco.cat/index.php/ACE  

 DC: Revista de crítica y teoría de la arquitectura  
http://www.raco.cat/index.php/DC  

 Identidades: territorio, cultura y patrimonio 
http://www.raco.cat/index.php/Identidades 

 Visions de l'Escola Tècnica Superior d'Arquitectura de Barcelona.  

 

  
 

 S’ha dut a terme accions per a millorar la qualitat de la informació en les revistes 
següents: 

 ACE: architecture, city and environment : S’ha actualitzat la forma d’entrar les 
dades a UPCommons: resums en anglès a tots els articles, paraules clau en 
anglès, etc. 

 3. Revista DPA. S’han revisat els articles corresponents a Núm.16 (2000) [6] 

 S’han incorporat al dipòsit de Treballs Acadèmics d’UPCommons 58 treballs de final 
de màster  

 Màster en Arquitectura, Energia i Medi Ambient – 13 TFM 

 Màster en Gestió i Valoració Urbana – 19 TFM 

 Màster en Paisatgisme – 1 TFM 

 Màster en Tecnologia a l’Arquitectura – 7 TFM 

 Màster en Teoria i Història de l'Arquitectura – 8 TFM 

 Màster en Teoria i Pràctica del Projecte d'Arquitectura – 9 TFM 

 Màster en Urbanisme – 1 TFM 

 

http://www.raco.cat/index.php/ACE�
http://www.raco.cat/index.php/DC�
http://www.raco.cat/index.php/Identidades�
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 S’han incorporat a la Videoteca de l’ETSAB a UPCommons 175 enregistraments 
d’actes celebrats a l’ETSAB. Alguns dels enregistraments i col·leccions disponibles 
són: 

Actes culturals 

 Conferències culturals [10] - 2011 
http://upcommons.upc.edu/video/handle/2099.2/2102  

 Presentació del nº 26 de la revista DPA "Nórdicos" : [2] – abril 2011 
http://upcommons.upc.edu/video/handle/2099.2/2262  

 Inauguració del curs de Màsters universitaris 2011-2012 En record 
del  Catedràtic Ignasi de Solà-Morales i Rubió" [2] – setembre 2011 
http://upcommons.upc.edu/video/handle/2099.2/2653  

 Setmana d'acollida a estudiants de nou ingrés 2011-2012 [3] – 
setembre 2011 
http://upcommons.upc.edu/video/handle/2099.2/2613  

 LLiçó de comiat acadèmic: Josep Lluís Canosa. Uns cursos, uns 
projectes [1] – Octubre 2011 
http://upcommons.upc.edu/video/handle/2099.2/2657  

 Conferència inaugural curs 2011-2012  [2] 
http://upcommons.upc.edu/video/handle/2099.2/2617  

Cursos, Jornades i seminaris   

 ARQ: Jornades d'orientació professional per a arquitectes i 
estudiants [4] – març 2011 
http://upcommons.upc.edu/video/handle/2099.2/2220  

 Setmana de Dia ETSAB  [2] – Abril 2011 
http://upcommons.upc.edu/video/handle/2099.2/2224 

 One Day Esquisse [1] – Abril 2011 
http://upcommons.upc.edu/video/handle/2099.2/2298 

 Presentació D'UR (2010-2012) [3] – Maig 2011 
http://upcommons.upc.edu/video/handle/2099.2/2015  

 Seminario de Investigación: Patrimonio y accesibilidad: 
técnicas de evaluación y análisis  [1] 
http://upcommons.upc.edu/video/handle/2099.2/2569  

 ECO HABITAT [1] – Juny 2011 
http://upcommons.upc.edu/video/handle/2099.2/2501 

 TE'TSAB 2011. Besides Tourism: Revisiting Barcelona' most 
touristic places [7] – Juliol 2011 

http://upcommons.upc.edu/video/handle/2099.2/2102�
http://upcommons.upc.edu/video/handle/2099.2/2262�
http://upcommons.upc.edu/video/handle/2099.2/2653�
http://upcommons.upc.edu/video/handle/2099.2/2613�
http://upcommons.upc.edu/video/handle/2099.2/2657�
http://upcommons.upc.edu/video/handle/2099.2/2617�
http://upcommons.upc.edu/video/handle/2099.2/2220�
http://upcommons.upc.edu/video/handle/2099.2/2224�
http://upcommons.upc.edu/video/handle/2099.2/2298�
http://upcommons.upc.edu/video/handle/2099.2/2015�
http://upcommons.upc.edu/video/handle/2099.2/2569�
http://upcommons.upc.edu/video/handle/2099.2/2501�
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http://upcommons.upc.edu/video/handle/2099.2/2509  

 Jornades per la Resistència [2] - Octubre 2011 
http://upcommons.upc.edu/video/handle/2099.2/
2819  

 Jornades estudis urbans, gènere i feminisme [19] – 
Octubre 2011 
http://upcommons.upc.edu/video/handle/2099.2/2628 

 Arquitectura i Antropologia. Jornada de Debat: revisió 
critica dels instruments teòrics [5] – Octubre 2011 
http://upcommons.upc.edu/video/handle/2099.2/2656 

 Premis AJAC 2011-2012 [1] – Desembre 2011 
http://upcommons.upc.edu/video/handle/2099.2/2820 

CCCB - Institut d'Humanitats 

 Arquitectura i naturalesa, al segle XX, des del cinema [7] – 2011 
http://upcommons.upc.edu/video/handle/2099.2/2106  

 La ciutat i l'imaginari de la destrucció [6] – 2011 
http://upcommons.upc.edu/video/handle/2099.2/2165  

 Novísimos. El espacio entre las artes  [6] – 2011 
http://upcommons.upc.edu/video/handle/2099.2/2105  

Entrevistes 

 Especial Les Rambles [13] – 2010-11 
http://upcommons.upc.edu/video/handle/2099.2/2257  

       Conferències vinculades a assignatures 

 Assignatures vàries de grau i màster 
http://upcommons.upc.edu/video/handle/2099.2/981 

  

http://upcommons.upc.edu/video/handle/2099.2/2509�
http://upcommons.upc.edu/video/handle/2099.2/2819�
http://upcommons.upc.edu/video/handle/2099.2/2819�
http://upcommons.upc.edu/video/handle/2099.2/2628�
http://upcommons.upc.edu/video/handle/2099.2/2656�
http://upcommons.upc.edu/video/handle/2099.2/2820�
http://upcommons.upc.edu/video/handle/2099.2/2106�
http://upcommons.upc.edu/video/handle/2099.2/2165�
http://upcommons.upc.edu/video/handle/2099.2/2105�
http://upcommons.upc.edu/video/handle/2099.2/2257�
http://upcommons.upc.edu/video/handle/2099.2/981�
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8. Accés a la cultura 

 S’ha participat en els actes de la inauguració del curs de màsters universitaris 2011-
12, on el Departament de Composició Arquitectònica i l'ETSAB han organitzat una 
jornada en record de qui fou catedràtic de la UPC, Ignasi de Solà-Morales i Rubió. La 
biblioteca, ha allotjat una exposició de les seves publicacions i documents i ha 
elaborat un dossier bibliogràfic, recollint el seu itinerari intel·lectual. 
http://bibliotecnica.upc.edu/ETSAB/content/ignasi-de-sola-morales-itineraris 

http://bibliotecnica.upc.edu/ETSAB/content/ignasi-de-sola-morales-itineraris�
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9. Professionals 

 Personal de la biblioteca ha participat com a voluntari a les LIBER 40th Annual 
Conference a la UPC. Barcelona, 29 June - 2 July, organitzades pel Servei de 
Biblioteques de la UPC.  LIBER (Ligue des Bibliothèques Européennes de Recherche - 
Association of European Research Libraries) és la xarxa més important de 
biblioteques de recerca d’Europa. 

 

  

 

  

 

 El personal de la biblioteca de l’ETSAB ha participat activament en els treballs 
d’elaboració del nou pla estratègic de les biblioteques de la UPC 2012-2014. 

 S’ha rebut i s’ha fet una presentació de la biblioteca de l’ETSAB a: 

 5 persones procedents d’Estonia, Turquia i Hongria participants de la 
'International Staff Training Week' a la UPC. 12 de maig de 2011 

 2 Bibliotecàries de l'Institut National Polytechnique de Toulouse a França, que 
han fet una estada ERASMUS de formació de PAS a la UPC. 22 de novembre de 
2011  

 El personal de la biblioteca ha participat en l’estudi d’avaluació del lloc de treball i 
de l’edifici de la biblioteca dut a terme pel Servei de Prevenció de Riscos Laborals de 
la UPC.  
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10. Organització i gestió 

 S’ha elaborat el mapa de tasques del tot el personal de la biblioteca. Aquesta eina 
de gestió permet a l’equip de la biblioteca tenir coneixement de totes les persones 
que estan implicades en cadascun dels processos de la biblioteca i alhora permet 
redistribuir les tasques entre el personal de la biblioteca. 

 S’ha reorganitzat l’equip de bibliotecàries revisores de DRAC. S’ha fet formació a 
les persones que s’han incorporat de nou a aquesta tasca 

 S’ha automatitzat la recollida dels qüestionaris de valoració de les sessions de 
formació i d’acollida a través d’un qüestionari de Google, que permet disposar del 
recompte de resultats d’una forma immediata i permet reduir el consum de paper. 

 S’ha analitzat el resultat de l’enquesta de l’estudiantat 2011 duta a terme pel SBD 
per tal de planificar les accions de millora per als objectius del 2012. 

 L’àrea de recerca de la Biblioteca de l’ETSAB ha col·laborat amb les Unitats de 
PDI/Recerca i la Secretaria de Postgrau de la UTG d’Arquitectura, per tal de millorar 
la difusió de les informacions als col·lectius de professors, investigadors i estudiants 
de postgrau i doctorat de l’ETSAB. Des d’aquestes unitats s’ha fet tramesa als 
diferents col·lectius de les informacions sobre la formació i altres activitats de la 
biblioteca. 

 S’ha creat un escriptori virtual amb Netvibes com a suport a la formació, informació 
i gestió del Servei de Préstec de la biblioteca de l’ETSAB.  

 

 S’han elaborat manuals i guies ràpides per a la formació de personal i becaris i per a 
la millora de la qualitat dels serveis: 
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 Guia ràpida del PUC (versió ETSAB) 
https://sbdocs.upc.es/bib210/fitxa_document.asp?iddoc=9775  

 

 S’ha creat un escriptori virtual amb Netvibes com a suport a la formació, informació 
i gestió del Servei d’Obtenció de Documents de l’ETSAB. 

 

 

https://sbdocs.upc.es/bib210/fitxa_document.asp?iddoc=9775�
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