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A. La Biblioteca Digital i l’accés al 

coneixement UPC 
 

1. Tecnologia i equipament informàtic 
 

Xarxes Socials  

 

 

 

L’any 2013 ha estat un any de consolidació del  twitter de la biblioteca. Hem potenciat la difusió 
d’informacions adreçades als estudiants  a través d’aquest canal i això ha augmentat el nombre de seguidors, a 
finals de l’any 2013 teníem 228 seguidors. Tot seguit es mostra una gràfica de l’evolució dels seguidors durant 
aquest any: 

2011 2012 2013 

63 seguidors 126 seguidors 228 seguidors 

 

 

 

Aquest increment de seguidors ve donat pel fet que cada vegada s’envien més informacions d’interès pels 
nostres usuaris, sobretot s’ha insistit molt en tweets per destacar les obertures extraordinàries de les 
biblioteques,  les informacions de les novetats mensuals, etc.  
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Tot seguit es mostra una gràfica que mostra l’increment de tweets enviats respecte l’any 2012: 

 

 

 

Els retuits, les respostes i  sobretot les mencions de la BCBL també s’han incrementat aquest any, per exemple 
s’ha passat de 6 mencions el 2012 a  43 al 2013, i els retuits també han augmentat considerablement, de 13 
fins a 66 durant els 2013. 
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La influencia social 

La Influència social de la BCBL també s’ha anat incrementat durant l’any. Actualment es té una influencia  de 
42 (sobre 100, i tenint en compte que les biblioteques  en general solen estar entre el 40 i el 60). 

 

A inicis del curs 2013-14 (setembre) es va crear el compte de la BCBL al Google+.  Es va crear perquè vàrem 
detectar que el  professorat del campus utilitzava més aquesta xarxa social. 

El parc informàtic de la biblioteca 

L’envelliment del parc informàtic de la biblioteca continua essent un problema que s’agreuja cada any. Les 
incidències repercuteixen en el servei ja que cada vegada hi ha més ordinadors espatllats. El fet que aquests 
vagin deixant d’estar en garantia a marxes forçades obligarà a treure ordinadors que ja no funcionen als 
usuaris . Des del 2011 cada any es dupliquen les incidències informàtiques reportades a ATIC o als Serveis 
Tècnics del Campus. 
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2. Bibliotècnica  

La web de la BCBL ha tingut  45785 accessos , la disminució dels accessos a la web es podria atribuir a que  
cada vegada s’accedeix  més a la web a través de dispositius mòbils i aquests no estan contemplats a la 
recollida de dades de la web clàssica i fins i tot a l’increment dels usuaris que entren a les xarxes socials per 
conèixer les informacions d’última hora de les biblioteques. 

Les pàgines més visitades són  la de reserva de sales de treball en grup, el cercador de la home i l’apartat de 
col·leccions. El butlletí mensual que enviem amb les novetats de la biblioteca també ha augmentat en nombre 
de  visites amb un total de  1519 visites. 

Tot seguit és mostra el rànquing de les 10 pàgines més visitades de l’any 2013: 

 

WEB BCBL: Les 10 pàgines més vistes del 2013 
 

Pàgines Nombre de visites 

1. Apartat serveis 2809 

2. Home de la BCBL 2678 

3. Sales de treball en grup 2574 

4. Cercador de la Home 1725 

5. Col·leccions 1697 

6. Butlletins BCBL 1519 

7. Plànol d'espais 1060 

8. Préstec de e-readers 293 

9. Plans d'estudi 286 

10. Préstec d'ordinadors portàtils 256 
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3. La Factoria de Recursos docents 

La retallada dels pressupostos de la UPC va repercutir en el nombre de becaris de suport que tenia la 
biblioteca i des del setembre del 2013 no hi va haver becari de suport a la Factoria. Per aquest motiu es va 
deixar d’oferir el servei de Factoria com a tal i es va habilitar la sala com a sala de treball en grup pels 
estudiants,  tot i que algun dels serveis que es donaven s’han continuat oferint . 

 

Enregistrament de vídeos docents 

El suport a l’enregistrament de vídeos docents és un servei que ha assumit el personal de la biblioteca i que 
antigament el donaven  els becaris de la factoria, per tant és un dels serveis que es continua oferint tot i les 
mancances de becaris de suport. 

L’any 2013 la biblioteca ha continuat donant suport a l’autoenregistrament de vídeos docents a les 
assignatures de  l’EETAC:  Arquitectura per la Protecció de Continguts i Xarxes , i Serveis en Smart Cities II. En 
total s’han enregistrat 42 vídeos docents. 
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B. Col·leccions bibliogràfiques, serveis 

bibliotecaris i instal·lacions 

1. Instal·lacions  i equipaments 

Canvi horari 

El canvi més important pel que fa al Servei de Biblioteca va ser el canvi horari que es va efectuar a partir del 
mes de maig. Arrel del concurs dels bibliotecaris que van aprovar les darreres oposicions hi va haver canvis en 
el  personal de tarda. Van marxar els dos bibliotecaris que tenia la BCBL en torn de tarda a jornada completa i 
van venir dues persones amb reduccions d’  1/3 de la jornada. Arrel d’aquest fet va ser del tot impossible 
mantenir l’obertura fins les 21.00 amb el personal del que es disposava  a la tarda. 
 
Es va haver de reduir l’horari d’obertura tancant la biblioteca a les 20.00. Per tal de minimitzar aquesta 
reducció de l’horari sobre el servei que s’oferia a l’usuari es van realitzar altres canvis organitzatius que han 
propiciat una bona acceptació del canvi: 
 

• Es va avançar 30 minuts l’obertura de la biblioteca pel matí (ara s’obre a les 8:30 i abans a les 9:00). El 
préstec continua obrint a les 8.00 h. 
 

• Es va avançar 1 hora  l’horari d’obertura de les sales de treball en grup (ara obren a les 8:30 i abans 
s’obrien a les 9:30) 

 
• Es va reduir a 30 minuts el temps de retorn dels portàtils a la tarda (abans s’havien de tornar a les 20.00 és 

a dir 1 hora abans de tancar la biblioteca i ara s’han de tornar a les 19:30,  només mitja hora abans de 
tancar la biblioteca) 

 
 

Nous espais  permanents per treballar en grup  a la planta 1 

Els espais que habilitàvem com a sales de treball en grup durant el període  d’exàmens  (Fons Antic i Aula de 
Formació) tenien una bona acceptació i ús per part dels estudiants. La demanda més generalitzada era  que 
aquestes sales fossin permanents.  

A principis del curs 2013-2014 es va habilitar com a Sales  de treball en grup  permanents  l’antic espai destinat 
a la Factoria i l’espai destinat al Fons antic, en total a les dues sales es disposa de 56  punts de lectura per 
poder treballar en grup. Per complementar aquesta mesura, l’espai de la planta 1 destinat al treball en grup es 
va convertir en zona de silenci, millorant així la  distribució  i separació de zones de silenci i zones de soroll. 

Realment aquest canvi ha millorat molt la distribució dels diferents espais de treball i ha afavorit que a les 
zones de silenci de la planta 1  el soroll s’hagi reduït considerablement.  
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De cara al 2014 s’han d’estudiar mesures que permetin que a la planta 2 les zones de silenci i soroll estiguin 
més ben delimitades, ja que els estudiants que volen estudiar individualment es queixen sovint que aquesta 
planta és sorollosa. 
 

 
 

Insonorització plantes 1 i 2 

Durant l’any s’ha continuat amb la insonorització de les plantes 1  i 2 i col·locant  4 vidres al segon pis de 
l’edifici. Durant el 2014 s’intentarà posar més vidres, actualment només falten  5 vidres per tenir tota la planta 
tancada. 

Reestructuració del taulell de préstec (Planta 0) 

Seguint les recomanacions del Servei de Prevenció de Riscos Laborals i amb l’ajuda del Servei de Manteniment 
del Campus vàrem adequar el taulell  del Servei de préstec de la planta 0 a la normativa vigent.  Aquest canvi a 
part de millorar l’espai de treball del personal que està habitualment a la planta 0 permet tenir  un contacte 
més directe amb l’usuari. 

A part del taulell també es van col·locar els ordinadors portàtils en un armari de fusta amb unes condicions  
ergonòmiques adequades al seu ús. 

 

 

 

 

 

 

Sales de treball en grup – Planta 1 
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Visitants i ocupació 

El nombre total de visitants del 2013 és una mica inferior que l’any anterior però a  partir del curs 2013-14  
(setembre 2013) hi ha un augment dels visitants respecte del mateix període del curs anterior  i l’ocupació ha 
augmentat un 13,7 %. A la següent gràfica és mostra les ocupacions que es comenten: 

 

 

 

 

 

 

 

 

La disminució de l’ocupació  en els mesos de gener (vacances de Nadal)  i març  (vacances de Setmana Santa) 
poder venir donats  pels tancaments dels edificis de la universitat  arrel de les mesures d’estalvi energètic. I la 
disminució de l’ocupació pel mes de juny  pot venir donat  pel fet que el període d’exàmens va finalitzar abans. 

Potenciar el bon ús de les instal·lacions de la BCBL 

Durant l’any 2013 hem intentat conscienciar l’estudiantat per tal  que no mengessin dintre de la biblioteca sinó 
que s’adrecessin als vestíbuls, sala d’estudiants o bar. Per tal de reduir els estudiants que menjaven es va fer 
una campanya amb cartells posats a les taules on s’indicava que a la BCBL , al igual que a altres espais curiosos 
com per exemple el centre històric de Roma no s’hi podia menjar. 
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2. Serveis 
 

Servei de préstec 

La Biblioteca va participar en l’elaboració  del nou reglament de préstec de les biblioteques de la UPC que es va 
començar a aplicar a inicis del curs 2013-2014. I se’n va fer difusió per a diferents vies, entre tots els membres 
del Campus del Baix Llobregat. 

Degut a  la desaparició de la Factoria es va traslladar el punt de recollida dels materials que s’hi prestaven: 
càmera de vídeo i trípode, al taulell de préstec de la planta 0  per poder garantir que sempre es poguessin 
donar els materials reservats; per tant se’ls hi ha afegit un codi de barres per a prestar-lo com els altres 
materials disponibles a préstec. 

El préstec de llibres continua disminuint tot i que és una tendència comuna a totes les biblioteques. Una de les 
causes és la immediatesa i l ’increment de la informació gratuïta i de pagament disponible a les xarxes.   

Un altre factor seria el fet que des de fa uns anys les retallades pressupostàries impedeixen que les 
biblioteques puguem actualitzar el fons i adquirir nous materials d’interès pels usuaris.  

Tot seguit es mostren les dades dels préstecs pel 2013: 
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Préstec de les sales de treball en grup 

L’any 2013 hi ha hagut en total 2885 préstecs de sales de treball en grup. El que representa un increment  del 
14,6 % respecte l’any anterior (per fer aquest càlcul no s’han tingut en compte els préstec  dels mesos de 
gener, febrer i març ja que el 2012 no els teníem).  Aquest servei es continua posicionant com un dels serveis 
més utilitzats de la biblioteca. 

Préstec d’ordinadors portàtils 

L’any 2013 ha disminuït el nombre de préstecs de portàtils per dues causes: primera que els portàtils són molt 
vells i s’espatllen sovint i segona perquè des del mes de setembre del 2013 hem deixat de tenir el becari de la 
factoria i per tant  el temps de les reparacions s’allarga. 

Una altre dada rellevant és que el préstec de portàtils de la BCBL  és  el 12’5  % del  total de préstecs de 
portàtils de les Biblioteques de la UPC, tot i que els estudiants del Baix Llobregat  no arriben al 6 % del total    
d’ estudiants de Grau de la UPC (segons dades dels estudiants matriculats  el curs 2012-2013), fet que 
demostra  l’ ús   intensiu entre els nostres estudiants. 

També hem tingut un augment de queixes d’usuaris  perquè cada vegada els portàtils estan  tots prestats més 
aviat i  per tant quan els usuaris venen a recollir-ne un ja no en queden. Durant les primeres setmanes de curs 
quan s’utilitzen els portàtils per les sessions d’acollida i l’aula informàtica s’està utilitzant pel mateix ús les 
queixes dels usuaris van en augment, aquest fet s’agreuja perquè les sales informàtiques de les escoles també 
estan tancades per temes de manteniment i obsolescència del parc informàtic. 

Les queixes freqüents i reiterades demostren que tot i ser un servei que  no s’ofereix amb la qualitat desitjada   
és un  dels serveis més  útils a la nostra comunitat. S’haurien de buscar fórmules de coparticipació entre les 
escoles, el campus i el servei de biblioteques per poder canviar els portàtils de la biblioteca. Actualment tenim  
19  portàtils i  16  fora de garantia,  i per tant estan fora de manteniment. Els 3 restants finalitzen la seva 
garantia el 2014. 
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El fet que els portàtils estiguin fora de garantia  i manteniment,  tampoc permet que ATIC instal·li imatges 
quan aquestes s’espatllen o es queden obsoletes, per aquest motiu el 2014 es demanarà ajuda als Serveis 
Tècnics del Campus per tal de poder instal·lar el programari necessari   pels nostres estudiants. 

Tot seguit es mostra la gràfica del préstec de portàtils per mesos. En total el 2013 s’han fet 8003 préstecs de 
portàtils: 

 

Servei d’Obtenció de documents 

L’any 2013 s’han servit 36 documents i s’han demanat i tramès  60 peticions a d’altres centres  per a usuaris de 
la BCBL. 

Servei de certificat digital 

Durant l’any s’han fet 83 certificats digitals i l’horari del servei ha estat de 14:00 h a 18:00 h. L’increment de 
peticions per obtenir el certificat i el fet que es compagini el servei amb el servei de préstec ha propiciat que a 
inicis del 2014 es passi a oferir el servei amb cita prèvia per evitar que els usuaris s’hagin d’esperar i poder 
organitzar el servei d’una manera millor. 
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3. Habilitats informacionals 

Graus 

1er curs 

A finals de setembre i principis del mes d’octubre s’han realitzat les sessions d’acollida del campus dintre de 
les assignatures: Biologia (Grau en enginyeria agrícola, enginyeria ambiental, enginyeria alimentària i 
enginyeria en sistemes biològics), Empresa (Grau en enginyeria d’aeronavegació i enginyeria d’aeroports) i 
Economia, Empresa i Sostenibilitat (Grau en enginyeria de sistemes de telecomunicació i enginyeria 
telemàtica). 
Aquest  inici del curs 2013-2014 s’han fet  18 sessions d’una hora i mitja cadascuna i hi ha  assistit un total de 
360 alumnes (196 ESAB i 164 EETAC). 
 
Com a novetat d’aquest any, en el cas de l’ESAB s’ha dividit en dues parts l’exercici d’avaluació  que realitzen 
els estudiants al final de la sessió: una part que es feia a la sessió i una altre part que es feia a casa. Aquesta 
partició és va dur a terme per tal que els estudiants coneguessin millor com accedir a les col·leccions 
electròniques de la biblioteca des de fora dels campus de la UPC. 
 
2n curs 
 
En el cas de l’ESAB la biblioteca ha col·laborat dintre de l’assignatura  comuna dels 4 graus Ecologia i Sistemes 
de Gestió Ambiental.  Es van impartir 5 sessions  d’una hora de durada i el nombre total d’assistents va ser de 
160. 

Al 2n quadrimestre de 2n es va impartir una formació al Grau d’Enginyeria de Sistemes biològics dintre 
l’assignatura  Microbiologia i Metabolisme Microbià, on es va explicar als estudiants temes de Propietat 
Intel·lectual 

3er curs 

Es van  fer sessions  per desenvolupar el Nivell 3 de la Competència en ús solvent de la informació a dos dels  4 
graus de l’ESAB, en concret a: 
 
-L’assignatura Producció d’organismes aquàtics del Grau d’Enginyeria de Sistemes Biològics 
-L’assignatura Tècniques de Producció Animal del Grau d’Enginyeria Agrícola 
 
4art curs 
També en el cas de l’ESAB es van impartir sessions  dintre de l’Assignatura del Treball Final de Grau de totes les 
titulacions a excepció  del Grau de Sistemes Biològics . 

Tallers i cursos pel PDI 

Es van oferir i realitzar 4 sessions sobre el Gestor de Referències bibliogràfiques Mendeley. També es van 
preparar dues formacions adreçades als doctorands sobre “la Base de dades SCOPUS” i Sobre “ Publicació i 
Avaluació de la Recerca “ però no es van acabar realitzant per manca d’inscrits . 
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4. Col·leccions 

Pressupost 

Durant l’any 2013 el pressupost per la compra de llibres va ser de 7290,80 €, el que representa un petit 
increment respecte l’any anterior. Tot i l’increment ha estat un pressupost molt ajustat que només ha permès 
adquirir la bibliografia docent dels graus en curs de les dues escoles del campus. Tot i aquest increment el 
pressupost va ser insuficient i es va haver de demanar la compra de llibres a través de pressupostos 
extraordinàries dels Serveis Generals de Biblioteques, en total el 2013 es van fer compres per valor de 8691 €.  

 

Subscripcions cancel·lades 

Les retallades pressupostàries  han continuat reduint el nombre de títols de revista que rebíem. El 2013 es van 
donar de baixa els següents títols: 

• AIAA Journal 

• Animal: an international journal of animal bioscience 

• Bulletin de l’OIV-Office International  de la vigne et du vin 

• Cunicultura 

• FR-Futticoltura 

• Maydica 

• Parques y jardines: profesional y hobby 

• Patre 

• Pig progress 

• Selecciones avícolas 
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Incorporació de nous títols 

Durant l’any s’han catalogat 544  exemplars.  123 d’ells corresponen a llibres de la bibliografia docent 
comprats amb el pressupost de la biblioteca. La resta de títols són donatius,  llibres del fons antic i TFG rebuts 
en suport CD. 

Reducció del nombre de llibres perduts 

Ja fa varis anys que un dels objectius de la biblioteca és reduir el nombre de llibres que no es localitzen 
“perduts”.  És un objectiu “vital” ja que la falta de pressupost impedeix que es puguin adquirir de nou títols 
que es perden. A través de les ordenacions diàries i setmanals del becari i de la resta de personal de la 
biblioteca aquest objectiu es va assolint.  

Com a temes a destacar cal dir que  La majoria (81%) dels documents que es detecten com a possibles perduts 
finalment es troben. 

També destacaria el fet que tot i que el percentatge dels documents que es detecten i s’acaben trobant és 
similar (un 78% el 2012 i un 81% el 2013), el nombre de documents que són possibles perduts ha baixat (de 79 
documents el 2012 a 54 documents el 2013).   

Aquesta revisió exhaustiva també ens ha permès detectar  i modificar errades en el procediment de 
subministrament de llibres demanats via PUC (Préstec Únic Consorciat). 

De cara l’any 2014 cal donar continuïtat a les millores introduïdes i ser més rigorosos en la presa de dades per 
tal de saber quant temps passa des de que es detecta el perdut fins que es canvia l’estat final. 

Inventari 

Relacionat amb el tema d’ordenació de la sala i reducció dels perduts cada any a l’estiu es realitza un inventari 
exhaustiu de tot el fons de llibres que hi ha a la sala. El darrer any es va fer l’inventari  

El 2013 es va realitzar l’inventari durant les tres primeres setmanes de juliol i hi van participar 3 bibliotecaris i 2 
tècnics de suport. En total es van inventariar 21.474 documents i es van detectar com a llibres no localitzats 
(perduts) 124. Això representa un 0’5 % del total del fons.  

Aquest percentatge redueix a la meitat el nombre de documents perduts del 2012, ja que l’any anterior els 
llibres no trobats representaven un 1 % del fons total. 

Difusió i promoció dels llibres de la Bibliografia  Docent en suport electrònic a través dels Codis QR  

Els llibres electrònics estan poc utilitzats, de vegades per la seva desconeixença,  i per altra banda les retallades  
cada vegada fan que es puguin comprar menys còpies de la bibliografia docent  en suport paper. Vàrem 
intentar donar solucions a aquests  problemes fent difusió de la bibliografia docent en suport electrònic, es 
van posar  rètols als prestatges al costat de tots els llibres recomanats pels professors  que també estaven 
disponibles a través d’Internet.  
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Al rètol s’hi adjuntava un codi QR que permetia accedir de forma immediata al document en format digital. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I també es van incorporar els llibres electrònics d’Edicions UPC  de la bibliografia docent en suport electrònics  
als lectors de llibres electrònics de la biblioteca, prèvia sol·licitud dels permisos a Iniciativa Digital. 

Durant l’any 2014 es faran més accions de difusió dels títols en format electrònic i s’intentarà analitzar i tenir 
dades del seu ús real. 

Revisió de la bibliografia docent  al catàleg 

Durant l’any 2013 s’ha continuat marcant la Bibliografia docent i complementaria actual al catàleg amb 
l’objectiu que  la bibliografia que ja no formava part d’aquesta casuística es pogués prestar com a títols 
“normals”. 

La bibliografia bàsica  té unes condicions de préstec més restrictives per permetre  una major rotació entre els 
alumnes. 

Aquest any s’ha aconseguit tenir tota la bibliografia ben marcada i codificada al catàleg i de cara al 2014 només 
faltarà fer el canvi d’etiquetes de llibres de cap de setmana que ja no són bibliografia docent. 

Arrel d’aquesta tasca s’han detectat  i s’han anat resolent altres temes relacionats: llibres exhaurits, títols amb 
còpies insuficients pel nombre d’estudiants, referències errònies a PRISMA, etc. 
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Dipòsit d’exàmens 

Al Campus del Baix Llobregat només l’ESAB incorpora exàmens al dipòsit d’exàmens del Servei de Biblioteques, 
el nombre d’exàmens va augmentat però d’una manera molt discreta: 

 

 

Bibliografia docent a PRISMA 

La Biblioteca ha continuat introduint i adquirint la bibliografia docent dels graus de l’ESAB i l’EETAC. Durant el 
2013 s’han introduït els següents quadrimestres a PRISMA: 

• EETAC 

4B dels graus d’Enginyeria de sistemes de telecomunicació i Enginyeria telemàtica 

3B i 4A dels graus d’Enginyeria d’aeronavegació i Enginyeria d’aeroports 

• ESAB 

8è quadrimestre dels graus en Enginyeria agrícola, Enginyeria agroambiental  i del paisatge, Enginyeria 
alimentària i Enginyeria de sistemes biològics 

 

En el cas de la resta de quadrimestres, s’han fet les modificacions pertinents a PRISMA en el cas que el 
professorat ens ho hagi comunicat. Continuem tenint dificultats per assabentar-nos dels canvis que  es 
produeixen a les bibliografies docents. 
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5. Coneixement  UPC   
 

E-prints (Revisions DRAC) 

Durant l’any 2013 s’han revisat 613 activitats. Quasi el doble que les activitats revisades  l’any 2012. 

TFC 

Durant el 2013 s’han dipositat a UPCommons 115 Treballs Finals de Carrera  o Grau. 

EETAC: 87 

ESAB: 28 (d’un total de 63 TFC o TFG presentats). Aquest baix percentatge de projectes que es pengen a 
UPCommons es degut al fet que  l’ESAB fins al curs 2013-2014 no ha utilitzat el sistema d’entrega I gestió de 
TFG  automàtic que s’utilitza a varies escoles de la UPC, l’EETAC entre elles  i que  permet que tots els TFG que 
es presentin (a excepció dels confidencials) arribin a la biblioteca. L’ aplicatiu com ja hem comentat s’ha posat 
en funcionament durant el curs 2013-14 per tant esperem que  de cara a l’any vinent el nombre de TFG  rebuts 
augmenti considerablement.  
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C. Organització I Gestió 

 

1. Accés a la cultura 

 
Fons Miquel Pujol 

Durant l’any 2013 la Biblioteca ha treballat  en la integració del fons que el professor Miquel Pujol va donar a la 
Biblioteca. Aquest fons està format per una col·lecció de llibres i de diapositives escanejades bàsicament sobre 
els cultius extensius de cereals. 

Activitat per Sant Jordi 

Com venim realitzant des de fa uns anys la Biblioteca va organitzar un petit concurs el dia de Sant Jordi adreçat 
als estudiants. El concurs consistia en descobrir el títol d’un llibre a través d’un puzle. Els estudiants que feien 
el puzle i encertaven el títol se’n van endur un llibre de regal, gentilesa de les editorials Bromera i Llibres de 
l’Índex i regals variats que encara teníem del concurs de l’any 2012, gentilesa de l’ajuntament de Castelldefels.  

 



 

21 
 

 
 
 
El dia d’Internet 
 
La Biblioteca va participar amb l’EETAC en la realització del dia d’Internet, aquest any la biblioteca va aportar 
un dels conferenciants. En concret Javier Cavero, informàtic de la Biblioteca Rector Gabriel Ferraté, que va 
parlar de la versió mòbil de Bibliotècnica. 
 

2. Cooperació  amb l’entorn 

Visites  de difusió i promoció  del campus 

La Biblioteca col·labora en totes les activitats de difusió del campus que es realitzen realitzant visites als 
estudiants que assisteixen a les diferents activitats: “Mart XXI” , “ Un dia a la Uni” , Jornades de Portes 
Obertes, ERASMUS,  Campus Científico de verano, etc. En total l’any 2013 s’han fet  25  visites amb  un total de 
753 alumnes. 

 

3. Professionals 

Assistència a congressos i reunions 

Durant l’any s’ha assistit i participat als següents congressos: 

• Reunió anual de la Library Advisory Commitee de l’Optical Society of America  (OSA). Washington 6 i 7 de 

febrer .  

• Reunió ORCID Ootreach Meeting . 23 i 24 de maig 

• Presentació Pechakucha: Monitorització  eines socials de la BCBL. Workshop de Rebiun. Lleida, 18 

d’octubre.  

Assistència a cursos de formació 

 

Bases de dades i gestors de referencia 

 Curso Nivel Avanzado (1): Una búsqueda por autor en la Web of Science y análisis de las publicaciones  

(online). 1 hora .  

 Formación avanzada WOK. 1 hora 

 Mendeley Premium. Curs organitzat pel Servei de Biblioteques. 2 hores. 

 
 
 

http://upcommons.upc.edu/e-prints/handle/2117/1570
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Publicacions científiques i recerca 
 

 Avaluació de la recerca a la UPC: 5 hores 

 Jornada Bibliometria ( Institut d’Estudis Catalans): 5 hores 

 Accés obert. Curs organitzat pel Consorci de Biblioteques Universitàries de Catalunya (CBUC) 

 Jornada Revistes científiques.( Institut d’Estudis Catalans) 

Primers auxilis , manteniment, cooperació 

 Formació Bàsica en l'ús de desfibril·ladors externs semi automàtics (DESA). 8 hores. 

 Cooperació al desenvolupament humà i sostenible. 3 hores 

 Estalvi energètic als campus de la UPC. Introducció al nou aplicatiu SIRENA 3.0 (basat en Dexcell).  3 

hores 

TIC 

 Qüestionaris ATENEA. Més que simples qüestions, tota una eina de correcció automàtica de 
problemes al teu servei  (ICE). 4 hores 

 
 Anàlisi i interpretació d’estudis estadístics amb Google analytics. 12 hores 

 
 Iniciació a l’Autocad. Una eina de dibuix d’aplicacions múltiples. Curs organitzat per l’Escola Superior 

d’Agricultura de la UPC. 20 hores 
 
 Taller ICE sobre Atenea. 
 

Gestió i organització 
 
 Disseny i documentació de processos. 12 hores 

 
 Patrocini: estratègia i comunicació de marca. 8 hores 

 
 Lideratge emocional dels equips: claus per focalitzar el seu talent i minimitzar les seves disfuncions. 16 

hores 
 
Redacció i comunicació 

 La redacció i publicació de textos institucionals a les biblioteques UPC " (SDP). Durada: 5 hores  
 
 Atenció a l’usuari nivell inicial. Formació bàsica en anglès 2013-2014"  (SDP). Durada: 20 hores 

 
 Habilitats comunicatives per a presentacions en petites reunions 

 
 Anàlisi i creativitat per trobar solucions efectives 
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Estalvi energètic 

La Biblioteca va participar activament en l’elaboració de la Guia  d’estalvi energètic de les biblioteques de la 
UPC.  Una guia que intenta donar unes recomanacions per augmentar l’estalvi energètic. 

 

4. Organització interna  

El mes de maig arrel del concurs de bibliotecaris hi  va haver canvis de personal, van marxar de la biblioteca 
l’Àlex Yoldi i el Rubén Pocull  i varen venir a la BCBL la Beatriz Benítez i la Susanna Fernández. Ambdues 
incorporacions  en torn de tarda amb reduccions d’1/3 de la jornada. El fet de no poder garantir un mínim de 
personal a l’horari de tarda van fer que s’hagués de reduir l’horari del servei tancant a les 20.00. Aquest canvi 
ja s’ha explicat anteriorment en l’apartat “Instal·lacions i equipaments”. 

Del mes de gener al mes de juny la biblioteca va disposar de dos becaris de 15 hores. Un destinat a realitzar 
tasques de suport a la biblioteca i l’altre a realitzar tasques de suport de la factoria,  per tant es va reduir un 
becari respecte de l’any 2012. A partir del  mes de setembre es va deixar de tenir el becari de suport a la 
factoria i la biblioteca va passar a tenir un sol becari  de 15 hores en torn de tarda. 

Durant l’any 2013 han treballat  a la biblioteca 7 bibliotecaris i 2 tècnics de suport, en total 9 persones. Cal 
destacar que 5  de les  9 persones que treballen a la biblioteca ho fan amb reduccions de jornada, fet que 
dificulta en certs moments  oferir un servei adequat ja que no es poden cobrir els tres taulells de la Biblioteca i 
fins i tot en dificulta l’obertura o el tancament.  Volem agrair especialment l’ajuda que ens dóna el personal de 
seguretat del campus  quan hi ha poc personal a la biblioteca i ens donen un cop de mà  per  fer el tancament. 

 

 

 

 

http://bibliotecnica.upc.edu/sostenibilitat
http://bibliotecnica.upc.edu/sostenibilitat

