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1. INTRODUCCIÓ 

1.1. OBJECTIUS DE L’ENQUESTA 

Per tal de valorar el grau de satisfacció que té l’estudiantat de les biblioteques de la UPC, el Servei 
de Biblioteques, Publicacions i Arxius de la UPC elabora amb periodicitat biennal l’Enquesta 
sobre l’ús i la satisfacció de les biblioteques de la UPC per part de l’estudiantat. 

Atès que els cursos 2008/2009 i 2012/2013 no es va lliurar l’enquesta i que la primera es va 
realitzar el curs 1994/1995, els resultats que es presenten en aquest document corresponen a la 
novena edició.  

L’enquesta té com a objectiu principal obtenir informació sobre la percepció global que tenen de 
les biblioteques els seus usuaris, així com conèixer l’ús habitual que en fan i el grau de satisfacció 
que tenen dels seus espais, equipaments, serveis i col·leccions. 

A partir de l’anàlisi de les dades obtingudes i de la comparativa de les mateixes amb les dades 
retrospectives d’anys anteriors, les biblioteques poden establir nous procediments i línies de treball 
per resoldre les mancances detectades, millorar els serveis i recursos oferts, així com incrementar 
la difusió i explotació dels mateixos. 

1.2. DADES OBJECTE D’ANÀLISI 

Les dades objecte d’anàlisi que es recullen mitjançant l’enquesta fan referència als següents 
aspectes relacionats amb l’ús i satisfacció de les biblioteques per part dels estudiants: 

• Utilització de la biblioteca i/o el seu web: horari, freqüència, durada i motius de la visita 

• Satisfacció en relació als espais i equipaments: horari d’obertura, nivell de confort i de 
silenci, capacitat, espais per al treball en grup, equipament informàtic i connexió a la xarxa 
wifi 

• Satisfacció en relació als serveis bibliotecaris: informació sobre la biblioteca, xarxes 
socials, préstec de documents i ordinadors portàtils, formació en l’ús dels recursos 
d’informació, gestions en línia, accés als recursos des de fora del campus, assessorament 
en propietat intel·lectual i suport a l’elaboració de treballs acadèmics finals 

• Satisfacció en relació a les col·leccions: bibliografia recomanada a les assignatures, 
llibres i revistes en paper i electròniques i publicacions de la UPC (treballs acadèmics, 
exàmens,...) 

• Valoració global de la biblioteca, dels seus espais, de la web i del personal que hi treballa 

• Motius pels quals no es fa servir la biblioteca  
• Principals mancances detectades 
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2. METODOLOGIA 

2.1. RECOLLIDA DE DADES 

2.1.1. Estructura de l’enquesta1 

L’enquesta consta de vuit preguntes tancades i dues preguntes obertes que serveixen per recollir 
totes aquelles observacions que els usuaris creuen convenient assenyalar, tant pel que fa a les 
biblioteques com a la pròpia enquesta. 

En el cas que l’usuari no utilitzi habitualment la biblioteca, l’enquesta només té tres preguntes 
tancades més la pregunta oberta final. 

2.1.2 Model d’enquesta 

Per segona edició consecutiva, l’enquesta s’ha realitzat en línia, format que permet la incorporació 
de les dades a un programa i posterior extracció i anàlisi de les mateixes de forma automatitzada. 

Això ha estat possible gràcies a la col·laboració del Gabinet de Planificació, Avaluació i Qualitat de 
la UPC, unitat que ens ha facilitat les dades següents: 

• Anàlisi de les respostes a les preguntes tancades (anàlisi global i per biblioteca) 

• Respostes a les preguntes obertes per biblioteca, tant de l’estudiantat de la UPC com 
d’altres usuaris externs 

• Comparativa dels resultats amb l’edició anterior (comparativa global i per biblioteca) 
 
Les dades corresponents a cadascuna de les biblioteques (respostes i comparativa retrospectiva) 
s’han analitzat des de cada biblioteca per portar a terme les reflexions i actuacions de millora 
corresponents. Les dades restants s’han fet servir per elaborar el present informe global. 

2.1.3 Mecanismes de difusió i distribució 

Per tal de fer la màxima difusió de l’enquesta i potenciar-ne la participació, les biblioteques han 
portat a terme les actuacions següents: 

• Tramesa de l’enquesta per correu electrònic a les llistes de distribució dels alumnes de 
grau, de màster i de doctorat de la UPC. Posteriorment es va enviar un recordatori de 
l’enquesta a través de les mateixes llistes de distribució 

• Difusió de l’enquesta als mitjans següents: 

– Bibliotècnica 
– canalBib 
– Campus Digital, a través de la biblioteca de l’estudiant 
– Catàleg de les biblioteques de la UPC 
– Twitter i Facebook de les biblioteques  
– Difusió per part del Consell de l’estudiantat i diverses delegacions d’estudiants a través 

de les xarxes socials.  

1 Vegeu l’Annex 7.1: Model d’enquesta 2014/2015 
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• A continuació es detallen també altres vies de difusió que han utilitzat algunes de les 

biblioteques:  

– Ubicació d’un ordinador al taulell de préstec per poder complimentar l’enquesta (prèvia 
petició del personal de préstec) 

– Elaboració d’un cartell publicitari 
– Distribució de fullets informatius a l’entrada, taules i ordinadors de la biblioteca 
– Ubicació d’expositors informatius de metacrilat als taulells 

El termini per contestar l’enquesta va ser del 24 de febrer al 13 de març de 2015 i les dades 
s’han processat durant els mesos d’abril i maig. 
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2.2. MOSTREIG 

2.2.1. Població 

La població objecte d’estudi és l’estudiantat de grau, de 1r i 2n cicle, màster universitari i doctorat 
de la UPC, així com usuaris externs a la UPC (estudiantat d’altres universitats o altres tipus 
d’usuaris). 

D’acord amb les dades publicades a la memòria del curs acadèmic 2013/14, la població de la UPC 
és de 35.326 estudiants (40.473 estudiants a l’edició del 2010/11), que es distribueix per cicles de 
la manera següent:  

Estudiantat grau Curs 2013/14 
Estudiantat grau UPC 20.351 
Estudiantat 1r i 2n cicle UPC 5.917 
Estudiantat centres adscrits2 1.990 
TOTAL ESTUDIANTAT 28.258 

 
Estudiantat postgrau Curs 2013/14 
Estudiantat màsters UPC3 2.423 
Estudiantat doctorat 2.447 
TOTAL ESTUDIANTAT 4.870 

 
Estudiantat de formació continuada Curs 2013/14 
Estudiantat de formació permanent 2.198 
TOTAL ESTUDIANTAT 2.198 

 
TOTAL  UPC 35.326 

2.2.2. Tipus de mostreig 

Un cop feta la difusió de l’enquesta electrònica entre la població objecte d’estudi, aquesta ha estat 
resposta de forma aleatòria sense una estratificació prèvia proporcional per biblioteques ni per 
tipologia d’estudiant4. 

2.2.3. Mida de la mostra (participació) 

En l’actual edició, han respost l’enquesta un total de 2.593 estudiants. Si es compara aquesta xifra 
amb les 4.897 respostes obtingudes a l’enquesta del curs 2010/11, s’observa una disminució de la 
participació en un 47%5. 

2 A efectes del Servei de Biblioteques, Publicacions i Arxius, l’estudiantat de l’EUETIB i l’EEI, són 
considerats estudiantat UPC. 
 
3 Només inclou l’estudiantat dels màsters universitaris gestionats per la UPC. 
 
4 Fins l’edició del curs 2006/07, la darrera enquesta que es va fer en paper, la població objecte d’estudi es 
dividia en grups homogenis (estrats), dels quals s’extreia després una mostra aleatòria simple. Per tant, el 
tipus de mostreig era estratificat de forma proporcional per biblioteques. 
 
5 En l’edició 2010/11 es va sortejar un IPOD nano entre els participants, fet que va contribuir a l’augment de 
la participació d’un 149,8% respecte l’edició anterior.  

 
 
 

6 

                                                 
 



Enquesta sobre l’ús i la satisfacció de les biblioteques de la UPC per part de l’estudiantat: curs 2014/2015 

 

Els percentatges de participació de l’estudiantat segons la seva vinculació a la UPC són els 
següents: 

Tipus d’usuari Respostes % 
Estudiants de la UPC 2.537 97,8% 
No estudiants de la UPC 56 2,2% 
TOTAL 2.593 100% 

 
En relació a la població objecte d’estudi (el total d’estudiants de la UPC del curs 2014/15), el 
percentatge de participació de l’estudiantat UPC ha estat del 7,2% (11,7% el curs 2010/11). 

La distribució de les respostes de l’estudiantat UPC segons el centre docent on majoritàriament fa 
les classes és la següent:  

Centre docent Respostes % 
Escola d'Enginyeria de Telecomunicació i Aeroespacial de Castelldefels 103 4,1% 
Escola d'Enginyeria de Terrassa 160 6,3% 
Escola d'Enginyeria d'Igualada 25 1,0% 
Escola Politècnica Superior d'Enginyeria de Manresa 69 2,7% 
Escola Politècnica Superior d'Edificació de Barcelona 130 5,1% 
Escola Politècnica Superior d'Enginyeria de Vilanova i la Geltrú 93 3,7% 
Escola Superior d'Agricultura de Barcelona 55 2,2% 
Escola Tècnica Superior d'Enginyeries Industrial i Aeronàutica de Terrassa 149 5,9% 
Escola Tècnica Superior d'Arquitectura de Barcelona 226 8,9% 
Escola Tècnica Superior d'Arquitectura del Vallès 80 3,2% 
Escola Tècnica Superior d'Enginyeria de Telecomunicació de Barcelona 145 5,7% 
Escola Tècnica Superior d'Enginyeria Industrial de Barcelona 269 10,6% 
Escola Tècnica Superior d'Enginyers de Camins, Canals i Ports de Barcelona 248 9,8% 
Escola Universitària d'Enginyeria Tècnica Industrial de Barcelona 271 10,7% 
Escola Universitària Politècnica de Mataró 33 1,3% 
Facultat de Matemàtiques i Estadística 124 4,9% 
Facultat de Nàutica de Barcelona 41 1,6% 
Facultat d'Informàtica de Barcelona 213 8,4% 
Facultat d'Òptica i Optometria de Terrassa 25 1,0% 
Centre de Formació Interdisciplinària Superior (CFIS) 11 0,4% 
Centre de la Imatge i la Tecnologia Multimèdia (CITM) 10 0,4% 
Centre Universitari d'Estudis d'Administració d'Empreses (EAE) 8 0,3% 
Centre Universitari EUNCET 9 0,4% 
Escola de Doctorat 10 0,4% 
NS/NC 30 1,2% 
TOTAL 2.537 100,0% 

 

 
La distribució de respostes segons el nivell d’estudis, és la següent:  

Nivell d’estudis Respostes % 
1r cicle 134 5,3% 
2n cicle 127 5,0% 
Grau 1.780 70,2% 
Màsters universitaris 252 9,9% 
Doctorat 83 3,3% 
NS/NC 161 6,3% 
TOTAL 2.537 100,0% 
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3. TRACTAMENT ESTADÍSTIC DE LES DADES 

3.1. ANÀLISI DESCRIPTIVA DE LES DADES 

El primer bloc de preguntes de l’enquesta permet identificar les respostes amb dades com la 
tipologia d’usuari, l’horari d’utilització de la biblioteca, la durada de la seva visita, la freqüència d’ús 
tant de la biblioteca física com del seu web, així com els motius de la visita i l’activitat que es 
desenvolupa, tant a la biblioteca presencial com al web. 

3.1.1. Tipologia d’usuari 

Han participat a l’enquesta 2.593 usuaris, dels quals 2.537 (97,8%) són estudiants de la UPC. 
Només 56 dels usuaris que han respost l’enquesta són externs a la UPC (2,2%).  

 
 

3.1.1.1. Participació dels estudiants de la UPC  
 
Participació segons el nivell d’estudis 
 

Nivell d’estudis Respostes % 

1r cicle 134 5,3% 
2n cicle 127 5,0% 
Grau 1.780 70,2% 
Màsters universitaris 252 9,9% 
Doctorat 83 3,3% 
NS/NC 161 6,3% 
TOTAL 2.537 100,0% 

 
 El grup més representatiu és el dels estudiants de grau (70,2%). El 6,3% d’usuaris no ha 

indicat el seu nivell d’estudis. 
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Participació segons el centre docent on fan majoritàriament classes 
 

 

 
 L’ordenació dels centres docents pel percentatge de participació del seu estudiantat mostra 

que els estudiants de la UPC que més han participat són els de l’EUETIB (10’7%), l’ETSEIB 
(10,6%), Camins (9,8%), ETSAB (8,9%) i FIB (8,4%).  
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Centre docent % 
Escola Universitària d'Enginyeria Tècnica Industrial de Barcelona 10,7% 
Escola Tècnica Superior d'Enginyeria Industrial de Barcelona 10,6% 
Escola Tècnica Superior d'Enginyers de Camins, Canals i Ports de Barcelona 9,8% 
Escola Tècnica Superior d'Arquitectura de Barcelona 8,9% 
Facultat d'Informàtica de Barcelona 8,4% 
Escola d'Enginyeria de Terrassa 6,3% 
Escola Tècnica Superior d'Enginyeries Industrial i Aeronàutica de Terrassa 5,9% 
Escola Tècnica Superior d'Enginyeria de Telecomunicació de Barcelona 5,7% 
Escola Politècnica Superior d'Edificació de Barcelona 5,1% 
Facultat de Matemàtiques i Estadística 4,9% 
Escola d'Enginyeria de Telecomunicació i Aeroespacial de Castelldefels 4,1% 
Escola Politècnica Superior d'Enginyeria de Vilanova i la Geltrú 3,7% 
Escola Tècnica Superior d'Arquitectura del Vallès 3,2% 
Escola Politècnica Superior d'Enginyeria de Manresa 2,7% 
Escola Superior d'Agricultura de Barcelona 2,2% 
Facultat de Nàutica de Barcelona 1,6% 
Escola Universitària Politècnica de Mataró 1,3% 
NS/NC 1,2% 
Escola d'Enginyeria d'Igualada 1,0% 
Facultat d'Òptica i Optometria de Terrassa 1,0% 
Centre de Formació Interdisciplinària Superior (CFIS) 0,4% 
Centre de la Imatge i la Tecnologia Multimèdia (CITM) 0,4% 
Escola de Doctorat 0,4% 
Centre Universitari EUNCET 0,4% 
Centre Universitari d'Estudis d'Administració d'Empreses (EAE) 0,3% 
TOTAL 100% 

 

3.1.1.1. Participació dels estudiants no UPC  
 

  Respostes % 
Estudiantat altres universitats 44 78,6% 
Altres 12 21,4% 

TOTAL 56 100,0% 
 
 
 Només el 2,2% dels usuaris que han respost l’enquesta no són membres de la UPC. 
 Entre els usuaris externs UPC, el grup majoritari són els estudiants d’altres universitats (44 

usuaris)6.  
 Les respostes restants són d’estudiants d’ESO o batxillerat, d’ex-alumnes o altres. 

 

6 Cal tenir en compte que els estudiants de la FUB (Fundació Universitària del Bages) són usuaris de ple 
dret de la Biblioteca del Campus de Manresa però no disposaven d’una opció on indicar clarament la seva 
vinculació. 
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3.1.2. Utilització de la biblioteca 

3.1.2.1. Ús habitual de la biblioteca i/o el seu web 

 
Respostes % 

Sí 2.086 80,4% 
No 507 19,6% 
TOTAL 2.593 100,0% 
 

 
 
 El 80,4% dels usuaris ha respost que utilitza habitualment la biblioteca i/o el seu web.  

 
Els usuaris que utilitzen habitualment els serveis i recursos de la biblioteca, majoritàriament fan 
classes als centres següents: 
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          Respostes % 
Escola d'Enginyeria de Telecomunicació i Aeroespacial de Castelldefels 80 3,8% 
Escola d'Enginyeria de Terrassa 130 6,2% 
Escola d'Enginyeria d'Igualada 21 1,0% 
Escola Politècnica Superior d'Enginyeria de Manresa 55 2,6% 
Escola Politècnica Superior d'Edificació de Barcelona 111 5,3% 
Escola Politècnica Superior d'Enginyeria de Vilanova i la Geltrú 73 3,5% 
Escola Superior d'Agricultura de Barcelona 47 2,3% 
Escola Tècnica Superior d'Enginyeries Industrial i Aeronàutica de Terrassa 113 5,4% 
Escola Tècnica Superior d'Arquitectura de Barcelona 203 9,7% 
Escola Tècnica Superior d'Arquitectura del Vallès 71 3,4% 
Escola Tècnica Superior d'Enginyeria de Telecomunicació de Barcelona 124 5,9% 
Escola Tècnica Superior d'Enginyeria Industrial de Barcelona 219 10,5% 
Escola Tècnica Superior d'Enginyers de Camins, Canals i Ports de Barcelona 214 10,3% 
Escola Universitària d'Enginyeria Tècnica Industrial de Barcelona 221 10,6% 
Escola Universitària Politècnica de Mataró 24 1,2% 
Facultat de Matemàtiques i Estadística 109 5,2% 
Facultat de Nàutica de Barcelona 30 1,4% 
Facultat d'Informàtica de Barcelona 140 6,7% 
Facultat d'Òptica i Optometria de Terrassa 20 1,0% 
Centre de Formació Interdisciplinar Superior 7 0,3% 
Centre de la Imatge i la Tecnologia Multimèdia 1 0,0% 
Centre Universitari d'Estudis d'Administració d'Empreses 6 0,3% 
Centre Universitari EUNCET 4 0,2% 
Escola de Doctorat 5 0,2% 
NS/NC 14 0,7% 
No UPC         44 2,1% 
TOTAL 2086 100% 
 

3.1.2.2. Motius pels quals no es fa servir la biblioteca  
 
Tot i que l’ús habitual de la biblioteca i/o el web és majoritari (80,4%), hi ha un 19,6% dels 
enquestats que no l’utilitzen de forma habitual. L’anàlisi d’aquest 19,6% d’usuaris ens diu que:  
 
 El 67,1% dels enquestats que diuen no usar la biblioteca són estudiants de grau: 
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 Per centre docent, el percentatge més alt correspon als estudiants de la FIB (14,4%): 
 

 
 
Els motius que assenyalen els usuaris per no utilitzar habitualment la biblioteca són els següents 
(Els totals de la taula següent no corresponen al total d’usuaris que diu que no utilitzen habitualment la 
biblioteca perquè la  pregunta és multiresposta,i l’usuari podia escollir més d’una opció a la vegada): 
 

 
Respostes % 

L'horari no s'adequa a les meves necessitats 98 16,1% 
Hi ha massa soroll 60 9,9% 
No puc treballar en grup 60 9,9% 
La informació que necessito ja la trobo a Internet 247 40,6% 
Altres 143 23,5% 
TOTAL 608 100% 
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Analitzant les respostes dels usuaris que no utilitzen la biblioteca es desprenen les conclusions 
següents:  

 El motiu majoritari és que ja troben la informació que necessiten a Internet (40,6%). En 
proporcions més reduïdes, hi ha altres motius (23,5%) i la inequació de l’horari (16,1%). 

 Per nivell d’estudis, el motiu principal en tots els grups és també que ja troben la informació a 
internet.  

Els usuaris que van seleccionar l’opció Altres, disposaven d’un espai de text lliure on explicar els 
seus motius per no utilitzar la biblioteca:   

 

 

 El motiu principal és que la biblioteca està lluny de casa (20,3%) i que no ho necessita o no hi 
té costum (16,2%).  
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3.1.2.3. Horari habitual de visita a la biblioteca 

S’han recollit els següents horaris habituals dels usuaris, tant de dilluns a divendres com en cap 
de setmana (matí, tarda, o indistintament): 

 
ENTRE SETMANA CAPS DE SETMANA 

 
Respostes % Respostes % 

Matí 418 20,0% 139 6,7% 
Tarda 648 31,1% 89 4,3% 
Indistintament 944 45,3% 801 38,4% 
NS/NC 76 3,6% 1.057 50,7% 
TOTAL 2.086 100,0% 2.086 100,0% 

 

 
 

 De dilluns a divendres, el 45,3% dels usuaris utilitza la biblioteca indistintament al matí i a la 
tarda. El 31,1% dels usuaris prefereix la tarda enfront del 20,0% que hi va pel matí.   

 En cap de setmana, el 38,4% utilitza la biblioteca indistintament en horari de matí o tarda. 
Només un 6,7% es decanta per l’horari de matí i un 4,3% pel de tarda.  

 Destaca l’elevat percentatge d’usuaris que no indica l’horari de preferència en cap de setmana 
(50,7%); la raó més probable és que no utilitzen la biblioteca en cap de setmana. 

 

3.1.2.4. Freqüència d’ús de la biblioteca i del seu web 
 

 

BIBLIOTECA 
(presencial) 

WEB 
(Bibliotècnica) 

 
Respostes % Respostes % 

Cada dia 324 15,5% 62 3,0% 
1 a 3 vegades a la setmana 888 42,6% 322 15,4% 
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Esporàdicament 647 31,0% 879 42,1% 
Només en període d'exàmens 142 6,8% 123 5,9% 
NS/NC 85 4,1% 700 33,6% 
TOTAL 2.086 100,0% 2.086 100,0% 
 
 Les respostes rebudes mostren clarament que la majoria d’usuaris van a la biblioteca d’1 a 3 

vegades a la setmana (42,5%), seguits dels qui hi van esporàdicament (31,3%).  
 Pel que fa al web, la majoria d’usuaris l’utilitzen esporàdicament (42,1%).  

 Mentre que el 95,9% assenyala la seva freqüència de visita a la biblioteca presencial, només 
el 66,4% ho fa en relació al web. Cal interpretar que aquesta és l’opció escollida tant pels 
usuaris que no tenen una freqüència definida com els que no utilitzen mai la biblioteca o el 
web. 

 

3.1.2.5. Durada de la visita a la biblioteca 

Pel que fa a la durada de la visita, els usuaris han respost el següent: 

Durada de la visita a la biblioteca (presencial) 

 
Respostes % 

Menys d'1 hora 228 10,9% 

D'1 a 3 hores 1.290 61,8% 
Més de tres hores 519 24,9% 

NS/NC 49 2,3% 
TOTAL 2.086 100,0% 

 
 La majoria d’usuaris s’està a la biblioteca d’1 a 3 hores (61,8%). La segona opció, a força 

distància, és més de tres hores (24,9%). Només un percentatge petit d’usuaris s’hi està menys 
d’1 hora (10,9%). 
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Durada de la visita al web de la biblioteca (Bibliotècnica) 

 
Respostes % 

Menys de 10 minuts 1.090 52,3% 
Entre 10 minuts i 1 hora 532 25,5% 
Més d'1 hora 49 2,3% 

NS/NC 415 19,9% 
TOTAL 2.086 100,0% 
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 Més de la meitat dels usuaris que visiten el web, hi està entre 1 i 10 minuts (52,3%). La 
segona opció, a força distància, és entre 10 minuts i una hora (25,5%). Només un percentatge 
molt petit de visites són de més d’una hora (2,3%).  

 És relativament elevat el percentatge d’usuaris que no respon la pregunta (19,9%). 

3.1.2.6. Activitat que l’usuari fa habitualment a la biblioteca 

Entre les diferents opcions proposades, els usuaris afirmen que, quan visiten la biblioteca, les 
activitats que duen a terme habitualment són: (Els totals de la taula següent no coincideixen amb el 
total d'enquestats, perquè la pregunta és multi resposta i l’usuari podia escollir més d'una resposta a la 
vegada):  
 

 
Respostes % 

Treballo amb els meus materials 1.547 29,6% 

Treballo en grup 1.020 19,5% 

Consulto llibres, revistes, etc. 961 18,4% 

Agafo documents en préstec 893 17,1% 
Utilitzo el servei de préstec de portàtils 651 12,5% 
Demano informació bibliogràfica 155 3,0% 
TOTAL 5.227 100,0% 
 
 L’activitat més habitual dels usuaris és treballar amb materials propis (29,6%). En menor 

percentatge, treballar en grup (19,5%) i consultar materials de la biblioteca (18,4%).  

 Només una minoria fan ús del servei d’informació bibliogràfica de forma habitual (3,0%). 

 

 

Analitzant per separat els percentatges d’ús de cadascuna de les diferents activitats, en funció del 
nombre de respostes si o no a cada activitat, es desprenen les següents conclusions:  
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 El percentatge d’usuaris que habitualment treballa en grup, consulta material de la biblioteca o 

agafa documents en préstec és molt similar al percentatge d’usuaris que no ho fa.  

 La diferència creix notablement en l’ús del servei de préstec de portàtils (només el 31,4%) i en 
el treball amb material propi (el 74,2%). 

 La màxima diferència està en l’ús del servei d’informació bibliogràfica (només l’utilitza el 7,4%).  
 

Treballo amb els meus materials  
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Treballo en grup  

 

Consulto llibres, revistes, etc.   
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Utilitzo el servei de préstec de portàtils   

 
Demano informació bibliogràfica   

 

3.1.2.7. Materials consultats habitualment al web de la biblioteca 

*Els totals de la taula següent no coincideixen amb el total d'enquestats, perquè aquesta pregunta és multi 
resposta (l’usuari pot escollir més d'una resposta a la vegada). 

 Respostes % 
Horaris de la biblioteca 1.080 18,1% 
Reserva de sales de treball en grup 1.191 19,9% 
Bibliografia recomanada a les assignatures 554 9,3% 
Catàleg: consulta de llibres de la guia docent i altres 861 14,4% 
Reserva i renovació de documents ("El meu compte") 789 13,2% 
Apunts i exàmens 418 7,0% 
TFG/PFM/tesines, tesis,...  234 3,9% 
Llibres electrònics 286 4,8% 
Revistes electròniques 185 3,1% 
Bases de dades 266 4,5% 
Informació sobre la biblioteca (adreça, novetats, etc.)   109 1,8% 
TOTAL 5.973 100,0% 

Respostes %
651 31,4%

1.435 68,8%
2.086 100%

Sí
No
TOTAL

0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%

100%

Si No

31,4%

68,8%

Agafo un portàtil en préstec

Respostes %
155 7,4%

1.931 92,6%
2.086 100%TOTAL

Sí
No

0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%

100%

Si No

7,4%

92,6%

Demano informació bibliogràfica

 
 
 

21 



Enquesta sobre l’ús i la satisfacció de les biblioteques de la UPC per part de l’estudiantat: curs 2014/2015 

 

 
 Els resultats mostren clarament que els usuaris fan servir el web majoritàriament per reservar 

sales de treball en grup (19,9%) i consultar els horaris d’obertura de les biblioteques (18,1%). 

 El 27,6% dels usuaris utilitzen habitualment el Catàleg, que és el recurs més consultat: el 
14,4% l’utilitza per cercar documents i el 13,2% per reservar i renovar documents en préstec. 
El portal de la bibliografia recomanada a les guies docents, inaugurat a mitjans del 2014, es 
utilitzat pel 9,3% dels usuaris. 

 El 23,3% dels usuaris utilitza habitualment el web per consultar informació electrònica a text 
complet: apunts i exàmens (7,0%), llibres electrònics (4,8%), bases de dades (4,5%), treballs 
acadèmics (3,9%) i revistes electròniques (3,1%). 

 Atès el percentatge de participació dels estudiants de màster (9,9%) i de doctorat (3,3%) en 
l’enquesta, es consideren rellevants els resultats obtinguts en relació a la consulta de bases de 
dades (4,5%) i de revistes electròniques (3,1%) al ser recursos adreçats especialment a 
aquest col·lectiu. 

 

 

A l’analitzar per separat els percentatges de resposta en cadascuna de les possibles activitats en 
relació al total de respostes rebudes, es desprenen les conclusions següents: 
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Reserva de sales de treball en grup   

 
 
Bibliografia recomanada a les assignatures   
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Reserva i renovació de documents (“El meu compte”)   

 
Consulta d’apunts i exàmens   

 
Consulta de TFG/PFM/tesines/tesis, etc.    
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Consulta de llibres electrònics    

 
Consulta de revistes electròniques   
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Consulta d’informació sobre la biblioteca (adreça, novetats, etc,).    
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3.2. GRAU DE SATISFACCIÓ 

El grau d’ús i satisfacció s’ha calculat a partir de les respostes a la pregunta 8 de l’enquesta 
donades pels usuaris que utilitzen la biblioteca de forma habitual7, i on se’ls la seva valoració 
sobre els espais i equipaments, serveis, col·leccions i també la satisfacció global.  
 
Per obtenir el percentatge de satisfacció s’han tingut en compte les respostes dels usuaris dins 
d’una escala de l’1 al 6, on l’1 equival a Gens satisfet i 6 a Molt satisfet. 

3.2.1. Espais i equipaments 

 
No 

utilitzo 1 2 3 4 5 6 NS/NC  Mitjana Desv. 
tipus 

Horari d’obertura 0,5% 7,4% 13,3% 14,3% 20,2% 27,0% 14,2% 3,1%  3,92 1,50 
Nivell de confort 0,5% 1,2% 4,3% 12,5% 24,8% 31,2% 22,5% 3,0%  4,54 1,18 
Nivell de silenci 0,8% 5,9% 10,4% 16,9% 24,2% 24,1% 15,4% 2,3%  3,99 1,43 
Nombre de 
seients 1,0% 5,0% 12,2% 19,3% 23,7% 24,2% 11,3% 3,4%  3,88 1,38 

Espais per al 
treball en grup 6,6% 6,3% 10,8% 15,1% 20,3% 20,4% 15,4% 5,0%  3,95 1,49 

Ordinadors (de 
sobretaula, 
portàtils,...) 

12,8% 5,1% 9,8% 17,0% 18,8% 17,6% 11,1% 7,9%  3,85 4,43 

Connexió Wifi 2,6% 1,5% 5,6% 11,0% 18,5% 28,2% 29,1% 3,5%  4,64 1,28 
 
El nivell de satisfacció dels usuaris en relació als espais i equipaments és el següent:  

 
 
 Es pot considerar que el grau de satisfacció global és positiu ja que totes les mitjanes són 

superiors a 3,8, amb una mitjana global de 4,11 (en una escala de l’1 al 6). 
 L’ordenació de les mitjanes de puntuació obtingudes mostra que els equipaments més ben 

valorats són la connexió Wifi (4,64) i el nivell de confort (4,54%), mentre que el nombre de 
d’ordinadors (3,85%) i de seients (3,88%) són els pitjor valorats.  

7 El 80,4% dels enquestats (2.086 respostes sobre un total de 2.593) diuen utilitzar la biblioteca de forma 
habitual. El càlcul del grau d’ús i satisfacció es duu a terme sobre aquestes respostes. 
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Espais i equipaments Mitjana de satisfacció NS/NC No utilitzo 

1. Connexió wifi 4,64 3,5% 2,6% 
2. Nivell de confort 4,54 3,0% 0,5% 
3. Nivell de silenci 3,99 2,3% 0,8% 
4. Espais per al treball en grup 3,95 5,0% 6,6% 
5. Horari 3,92 3,1% 0,5% 
6. Nombre de seients 3,88 3,4% 1,0% 
7. Ordinadors (de sobretaula, portàtils, ...) 3,85 7,9% 12,8% 

 

Mitjana de satisfacció global 4,11 
 
 Els percentatges de no resposta se situen entre el 2 i el 8% en tots els casos, essent el més 

elevat el 7,9% en el cas dels ordinadors.  

 

Tots els espais i equipaments pels quals es pregunta, tenen un ús elevat en relació al nombre de 
respostes rebudes:  

 

 Pràcticament tots els espais i equipaments tenen un percentatge d’ús superior al 90%.  
 Els menys utilitzats són els ordinadors de la biblioteca, ja siguin portàtils o de sobretaula 

(87,2%).  
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3.2.2. Serveis 

 

No 
utilitzo 1 2 3 4 5 6 NS/NC  Mitjana Desv. 

Tipus 
Informació facilitada per la 
biblioteca 9,1% 1,1% 2,6% 10,4% 19,9% 23,6% 18,7% 14,7%  4,55 1,18 

Xarxes socials de la 
biblioteca (Facebook, 
Twitter,...) 

41,8% 2,1% 2,7% 8,1% 8,4% 8,5% 5,3% 23,2%  3,98 1,39 

Servei de préstec de 
documents 12,6% 0,9% 1,8% 6,3% 15,6% 24,3% 24,6% 14,0%  4,83 1,13 

Servei de préstec 
d'ordinadors portàtils 24,6% 1,9% 3,3% 8,9% 13,7% 18,3% 13,4% 15,9%  4,40 1,30 

Formació en l'ús dels 
recursos d'informació 
(catàleg, Mendeley, etc.) 

26,6% 2,4% 3,0% 8,1% 10,8% 13,4% 9,2% 26,6%  4,22 1,38 

Gestions en línia: 
renovacions i reserves de 
documents, de sales, 
d'equipaments,… 

9,0% 0,7% 1,2% 5,6% 13,7% 24,4% 29,2% 16,2%  4,97 1,08 

Accés a les col·leccions 
de Bibliotècnica des de 
fora del campus 

25,6% 1,9% 3,6% 7,4% 10,7% 13,3% 11,1% 26,4%  4,32 1,38 

Assessorament en 
propietat intel·lectual, on i 
com publicar, etc. 

40,7% 1,9% 2,3% 4,6% 4,4% 6,6% 3,9% 35,8%  3,99 1,49 

Suport a l'elaboració del 
teu treball acadèmic final 
(TFG/PFM/...) 

39,7% 0,9% 1,9% 3,3% 4,5% 5,2% 4,0% 40,5%  4,17 1,42 

 
El nivell de satisfacció del usuaris en relació als serveis és el següent:  

 

 L’ordenació de les mitjanes de satisfacció obtingudes mostra que els serveis més ben valorats 
són les gestions en línia (4,97), el préstec de documents (4,83) i la informació facilitada per la 
biblioteca (4,55).  

 Com a aspecte positiu cal remarcar que, pràcticament tots els serveis, han estat valorats amb 
una mitjana superior a 4, amb una mitjana global de 4,38 (en una escala de l’1 al 6). 
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Serveis Mitjana de 
satisfacció NS/NC No utilitzo 

1. Gestions en línia: renovacions i reserves de 
documents, de sales, d'equipaments,… 4,97 16,2% 9,0% 

2. Servei de préstec de documents 4,83 14,0% 12,6% 
3. Informació facilitada per la biblioteca 4,55 14,7% 9,1% 
4. Servei de préstec d'ordinadors portàtils 4,40 15,9% 24,6% 
5. Formació en l'ús dels recursos d'informació (ús del 

catàleg, Mendeley, etc.) 4,22 26,6% 26,6% 

6. Accés a les col·leccions de Bibliotècnica des de fora 
del campus 4,32 26,4% 25,6% 

7. Suport a l'elaboració del teu treball acadèmic final 
(TFG/PFM/...) 4,17 40,5% 39,7% 

8. Assessorament en propietat intel·lectual, on i com 
publicar, etc. 3,99 35,8% 40,7% 

9. Xarxes socials de la biblioteca (Facebook, Twitter,...) 3,98 23,2% 41,8% 
 

Mitjana de satisfacció global 4,38 

 
 El percentatge d’usuaris que no indiquen el seu nivell de satisfacció es situa en tots els casos 

per sobre del 14%. Els més elevats corresponen al suport a l’elaboració de treballs acadèmics 
finals (40,5%) i a l’assessorament en propietat intel·lectual (35,8%), que són també serveis 
adreçats a col·lectius més reduïts. 

 

Pel que fa a la utilització dels serveis:  
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 Els serveis més ben valorats són també els més utilitzats pels usuaris: les gestions en línia 
(91%), la informació facilitada per la biblioteca (90,9%) i el servei de préstec (87,4%).  

 Només tres serveis es situen per sota del 70%: el seguiment de les xarxes socials de la 
biblioteca (58,2%), l’assessorament en propietat intel·lectual (59,3%) i el suport a l’elaboració 
de treballs acadèmics finals (60,3%). Cal destacar però, que aquests dos darrers serveis solen 
ser adreçats a estudiants de postgrau o en fase final dels seus estudis.  

3.2.3. Col·leccions 

 

No 
utilitzo 1 2 3 4 5 6 NS/NC  Mitjana Desv. 

Tipus 

Bibliografia 
recomanada a les 
assignatures 

14,5% 0,8% 3,5% 8,4% 17,5% 20,6% 14,1% 20,6%  4,48 1,19 

Llibres en paper 9,1% 0,4% 2,2% 6,5% 19,3% 27,9% 15,7% 19,0%  4,66 1,05 

Llibres electrònics 30,4% 1,7% 3,7% 8,2% 10,4% 9,0% 5,8% 30,9%  4,00 1,35 

Revistes (impreses i 
electròniques) 32,6% 0,7% 2,1% 6,4% 9,3% 11,2% 6,7% 31,1%  4,33 1,23 

Bases de dades 32,4% 1,0% 2,1% 5,3% 8,5% 11,1% 5,8% 33,9%  4,31 1,26 

Apunts i exàmens 27,6% 5,3% 6,4% 8,0% 9,1% 10,0% 5,0% 28,7%  3,62 1,55 

Publicacions de la 
UPC: Llibres, 
TFG/PFM/...,tesis, 
articles, etc. 

28,9% 0,9% 1,6% 5,2% 9,8% 12,4% 7,4% 33,8%  4,43 1,21 

 
La valoració de les col·leccions per part dels usuaris ha estat la següent: 
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 Les col·leccions més ben valorades són els llibres en format paper (4,66) i la bibliografia 
recomanada a les guies docents de les assignatures (4,48%).  

 De la mateixa manera que succeeix amb els serveis, cal remarcar positivament que, a 
excepció dels Apunts i exàmens (3,62), les col·leccions restants han estat valorades amb una 
mitjana superior a 4, amb una mitjana global de 4,26 (en una escala de l’1 al 6). 

Col·leccions Mitjana de 
satisfacció NS/NC No utilitzo 

1. Llibres en paper 4,66 19,0% 9,1% 
2. Bibliografia recomanada a les assignatures 4,48 20,6% 14,5% 
1. Publicacions de la UPC: Llibres, 

TFG/PFM/...,tesis, articles, etc. 4,43 33,8% 28,9% 

3. Revistes (impreses i electròniques) 4,33 31,1% 32,6% 
4. Bases de dades 4,31 33,9% 32,4% 
2. Llibres electrònics 4,00 30,9% 30,4% 
3. Apunts i exàmens 3,62 27,8% 27,6% 

 
Mitjana de satisfacció global 4,26 

 
Pel que fa als usuaris que no indiquen el seu nivell de satisfacció:  
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 El percentatge d’usuaris que no valoren la seva satisfacció sobre les col·leccions és divers. Els 
més elevats corresponen a les bases de dades (33,9%) i les publicacions de la UPC (33,8%) 
mentre que els llibres en paper (19%) i la bibliografia docent (20,6%) obtenen els més baixos.  

Respecte a l’ús de les col·leccions:  

 

 Les col·leccions més utilitzades són, amb diferència, els llibres en paper (90,9%) i la 
bibliografia recomanada a les assignatures (85,5%).  

 Les que menys s’utilitzen són les revistes (67,4%) i bases de dades (67,6%). 
 Els resultats mostren que les col·leccions més usades són les que donen suport als estudiants 

de grau, que és el percentatge majoritari d’enquestats. 

3.2.4. Satisfacció global 

 

1 2 3 4 5 6 NS/NC  Mitjana Desv. 
Tipus 

La biblioteca cobreix les 
meves necessitats 
informatives 

0,8% 3,4% 11,7% 27,5% 31,4% 16,3% 8,9%  4,48 1,09 

Estic satisfet/a amb els espais 
i amb els equipaments de la 
biblioteca 

2,0% 6,6% 13,7% 23,6% 31,9% 16,2% 6,0%  4,33 1,24 

Estic satisfet/a amb el web de 
la biblioteca 1,0% 2,5% 11,8% 23,4% 29,4% 14,2% 17,7%  4,46 1,10 

Em considero ben atès/a pel 
personal de la biblioteca 1,5% 3,1% 8,1% 17,0% 30,0% 33,2% 7,0%  4,83 1,19 
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 L’ordenació de les mitjanes obtingudes mostra que els usuaris tenen una alta satisfacció global  
ja que en tots els casos s’ha obtingut una mitjana superior a 4, amb una mitjana global de 4,53 
(en una escala de l’1 al 6). 

 
Satisfacció global Mitjana de satisfacció 

1. Em considero ben atès/a pel personal de la biblioteca 4,83 
2. La biblioteca cobreix les meves necessitats 4,48 
3. Estic satisfet/a amb el web de la biblioteca 4,46 
4. Estic satisfet/a amb els espais i amb els equipaments de 

la biblioteca 4,33 

 
Mitjana de satisfacció global 4,53 
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4. OBSERVACIONS DELS USUARIS 
 
L’enquesta conté dues preguntes obertes amb l’objectiu d’afegir tots aquells comentaris i 
propostes de millora que consideressin rellevants. Així, a la pregunta número 9 es demanava als 
usuaris que indiquessin tot allò que necessiten i que la biblioteca no els dóna. La pregunta final 
estava més pensada per fer observacions generals o sobre la pròpia enquesta.  

Els usuaris ens han fet arribar una gran quantitat de comentaris, principalment dels estudiants de 
la UPC però també d’alguns d’usuaris externs, que han estat analitzades de forma global i també 
per les diferents biblioteques amb l’objectiu de detectar i dur a terme actuacions de millora. 

En total, s’han rebut 1.242 observacions diferents sobre els espais i equipaments, les col·leccions, 
els serveis, el personal, el nivell de satisfacció, les principals mancances o altres aspectes del 
funcionament de les biblioteques procedents de 883 usuaris (el 34% dels enquestats). 

 

Pregunta oberta Usuaris que han 
respost la pregunta  

Comentaris rebuts 
a la pregunta  

% de respostes 
a la pregunta  

10. La biblioteca no et dóna 674 881 25,99% 
Altres observacions i/o comentaris 164 343 6,32% 

 

4.1. Anàlisi global 

Tot i que el nivell de satisfacció general és força elevat en tots els àmbits objecte de l’enquesta 
(espais i equipaments, col·leccions, serveis i satisfacció general), després d’agrupar temàticament 
els comentaris rebuts i fer-ne un anàlisi global, es desprenen les conclusions següents: 

 

  Comentaris rebuts % 
Espais i equipaments 899 72,38% 
Col·leccions 131 10,55% 
Serveis 74 5,96% 
Personal 53 4,27% 
Altres 85 6,84% 
  1.242 100% 
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La gran majoria de les observacions i propostes de millora que ens han fet arribar els estudiants 
són sobre els espais i equipaments de les biblioteques. Les demandes més habituals són: 

 L’ampliació dels horaris d’obertura de les biblioteques (de dilluns a divendres i en cap de 
setmana, especialment en èpoques d’exàmens però també en èpoques prèvies als 
exàmens) i l’adequació d’aquests horaris a les necessitats dels estudiants 

 Més i millors espais de treball en grup. Els estudiants demanen més sales de treball en 
grup, amb més capacitat, més ben equipades, i millorar-ne les condicions ambientals 
(insonorització, ventilació, ...) i el sistema de reserva 

 Especialment en època d’exàmens, els estudiants demanen més seients disponibles a les 
biblioteques, més control d’accés per prioritzar l’entrada als estudiants UPC així com 
mesures per evitar la reserva de seients en èpoques de màxima afluència. Algunes 
observacions fan referència a les dificultats que tenen els estudiants de la UPC per accedir 
a les biblioteques d’altres universitats o fins i tot, als espais d’altres centres docents de la 
UPC 

 Millores en el nivell de confort dels espais (llum, calor, fred, ventilació, insonorització,...) 
 En general, demanen més silenci, tot i que també demanen espais on poder parlar 
 Millores en els equipaments de les biblioteques, tant en el mobiliari (taules i cadires) com 

de l’equipament, especialment més i millors ordinadors, més endolls i millores a la wifi 
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En relació a les col·leccions, les principals demandes dels usuaris són:  

 Més exemplars dels llibres recomanats pel professorat 
 L’augment i actualització del nombre d’exàmens disponibles 
 En menor grau, més llibres en format digital, més revistes electròniques i millores en 

l’accés remot a les col·leccions 

Pel que fa als serveis, les observacions es poden resumir en: 

 Millores al servei de préstec, especialment en el termini de retorn dels documents i en 
l’enviament dels avisos  

 Més formació sobre els recursos i serveis que ofereix la biblioteca 
 Millores a la web 
 I en menor mesura però no menys important, en la comunicació de la biblioteca cap als 

usuaris, amb especial atenció al multilingüisme 

 

En menor mesura, els usuaris han utilitzat les preguntes obertes per expressar el seu grau de 
satisfacció sobre el personal i l’atenció rebuda, la satisfacció general o els motius pels quals no 
utilitzen a la biblioteca habitualment. Els comentaris en aquest apartat són tant positius com 
negatius. 

Cal recordar que els usuaris que diuen que no fan servir la biblioteca, disposaven d’un altre 
apartat on exposar-ne els motius i que s’han analitzat a l’apartat 3.1.2.2.  

4.2. Anàlisi per biblioteca 

Les aportacions més significatives dels estudiants en relació a cadascuna de les biblioteques són: 

Biblioteca Rector Gabriel Ferraté 

- Ampliar els horaris de la biblioteca obrint més aviat, tancant més tard i obrint més dies en 
període no lectiu, festius i caps de setmana 

- Millorar les condicions d’estudi, especialment exigint més silenci a les sales de lectura i evitant 
que es reservin llocs que no s’ocupen durant massa estona 

- Millorar la climatització 
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- Renovar i ampliar els equipaments com ara els portàtils en préstec, els endolls (per carregar 
els portàtils, mòbils, tauletes, etc.) i els carregadors per a distints dispositius 

- Oferir més sales de treball en grup i ampliar el nombre de taules i cadires (per a períodes de 
màxima ocupació) 

- Millorar l’atenció personal als usuaris 
- Ampliar les col·leccions d’exàmens, apunts i de llibres més utilitzats per a les assignatures 
- Millorar els espais i equipaments per menjar 
- Fer Bibliotècnica més amigable 
- Ampliar les subscripcions a revistes per a la recerca 

Biblioteca del Campus de Terrassa 

- Ampliar els horaris d'obertura en períodes d'exàmens 
- Limitar l’accés als estudiants d’altres universitats en època d’exàmens 
- Augmentar les places de lectura, insuficients en època d’exàmens 
- Ampliar el nombre de dies del préstec de llibres 
- Incrementar la bibliografia i el nombre d’exemplars de llibres recomanats en les assignatures, 

tant en paper com electrònics 
- Millorar l’estat dels ordinador portàtils 
- Augmentar el nombre de punts de connexió a la xarxa elèctrica  
- Millorar la climatització  
- Insonoritzar les sales de treball en grup 
- Millorar el nivell de silenci i l’ambient d’estudi. 

Biblioteca del Campus de Castelldefels 

- Ampliar l’horari d’obertura de la biblioteca 
- Ampliar el calendari d’obertura en caps de setmana i festius en èpoques d’examen però també 

prèvies als exàmens  
- Ampliar i renovar els ordinadors portàtils i dotar-los de més programari 
- Ampliar la capacitat de la sala d’ordinadors 
- Millorar el nivell de silenci a la biblioteca 
- Incrementar el nombre de llibres recomanats a les assignatures, i si pot ser, en accés 

electrònic 
- Incrementar les subscripcions a revistes 
- Millorar les sales de treball en grup (horaris, sistema de reserva, ...) 
- Millorar les condicions del servei de préstec  

Biblioteca de la FME 

- Oferir horaris més amplis com anys enrere: en època d’exàmens i època prèvia a exàmens 
(Nadal, Setmana Santa), caps de setmana (al menys dissabtes) i en horari de tarda 

- Oferir l’enquesta també en castellà i anglès 
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- Millorar el sistema de climatització de la biblioteca: fa massa fred o massa calor, fa molt soroll i 
deixa anar molt aire 

- Disposar dels apunts del Grau en Estadística 
- Poder entrar al campus Virtual (UB) des de l’FME pels estudiants del Grau Interuniversitari en 

Estadística 
- Agrair al personal de la biblioteca la seva vocació de servei 
- Augmentar la durada del temps de renovació del préstec de portàtils; hauria de ser més de 3 

hores 
- Oferir la informació de la biblioteca al web també en castellà i anglès 
- Limitar el temps d’ús dels llocs de treball individuals 

Biblioteca de la ETSAB 

- Incrementar el nombre dels punts de treball de la biblioteca i disposar de sales de treball en 
grup 

- Millorar la qualitat dels punts de treball, en especial pel que fa al soroll i a la il·luminació 
- Ampliar l’horari de la biblioteca perquè estigui oberta abans i després de l’inici i acabament de 

les classes., així com obrir la biblioteca els dissabtes, els caps de setmana en època 
d’exàmens i en períodes festius, sobretot al Nadal que és període d’exàmens  

- Disposar dels exàmens i apunts de les assignatures 
- Garantir la presència de la bibliografia recomanada a la biblioteca i disposar de més exemplars 

dels llibres recomanats a les assignatures 
- Millorar les col·leccions oferint més recursos electrònics i llibres digitals, més llibres tècnics i 

revistes de recerca internacional, i poder proposar la compra de bibliografia que no es troba a 
les biblioteques de la UPC 

- Oferir més formació sobre el funcionament de la biblioteca, el catàleg i les bases de dades 
(cerca d’informació a les revistes) i més difusió de les eines que ofereix la universitat per a la 
cerca d’informació 

- Ampliar i millorar l’oferta d’equipaments, especialment d’escàners, la cobertura de la xarxa wifi 
i els ordinadors portàtils 

- Introduir millores al servei de préstec, per exemple, augmentar el  temps de préstec, oferir la 
possibilitat de treure revistes en préstec, millorar el sistema d’avisos automàtics o reduir el 
temps d’espera dels préstecs interbibliotecaris 

Biblioteca de l’ETSEIB 

- Ampliar el calendari d’obertura de caps de setmana en època d’exàmens i en períodes previs 
als exàmens  

- Ampliar els horaris d’obertura, especialment en època d’exàmens, tant pel que fa als dies 
laborables com pel que fa als dies festius  

- Facilitar més endolls per poder connectar ordinadors portàtils, tauletes, etc.  
- Disposar de més ordinadors portàtils  
- Vetllar per aconseguir més silenci a la sala en època d’exàmens 
- Millorar el confort tèrmic de la biblioteca (generalment fred a l’hivern)  
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- Pal·liar la manca d’espai a la Biblioteca, i disposar de més sales de treball en grup 
- Augmentar el període de préstec del material bibliogràfic  
- Disposar de més exemplars de la bibliografia recomanada a les guies docents, renovar i 

incrementar la col·lecció d’apunts de l’Escola i en menor mesura, augmentar les subscripcions 
a recursos electrònics com paquets de revistes 

- En general, es fa palès el bon servei que ha proporcionat la Biblioteca, destacant la 
professionalitat del seu personal bibliotecari. Però també hi ha alguns comentaris que 
destaquen el fet que el personal de la biblioteca parla en veu alta als taulells 

Biblioteca de la FNB 

- Ampliar els horaris en època d’exàmens  

- Obrir els caps de setmana 

- Dotar la biblioteca de sales de treball en grup i espais per el estudi independents 

- Aconseguir més espai a la biblioteca 

- Augmentar el nivell de silenci a la sala 

Biblioteca de l’ETSAV: 

- Ampliar l’horari general  

- Obrir els caps de setmana 

- Disposar d’espais de treball en grup 

- Disposar de més espais de treball individual 

- Oferir el préstec de revistes 

- Millorar la connexió Wi-fi  

- Renovar els equips de portàtils i incorporar-hi photoshop 

- Augmentar el nivell de silenci 

- Oferir més formació en bases de dades de revistes 

- Millorar calefacció a la part nova de la biblioteca 

Biblioteca de l’EPSEB 

- Ampliar el nombre de sales d’estudi en grup, per compensar la manca d’una sala d’estudi de 
l’escola amb una obertura àmplia i les dificultats per accedir a les sales d’estudi de l’ETSAB 

- Millorar el confort de les sales d’estudi (llum, ventilació, calefacció, mobiliari...)  

- Millorar el servei de préstec de portàtils, incrementant-ne el número i renovant els equipaments 
més antics, permetent–ne l’ús fora de la biblioteca i augmentant el nombre de programes 
disponibles 

- Ampliar l’horari en caps de setmana durant tot l’any i nits en època d’exàmens 

- Incrementar les llicències d’accés a les normes UNE i les subscripcions a revistes 
electròniques 

- Millorar la informació i la navegació del web 

- Aïllar la biblioteca del soroll exterior 
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- Incrementar el nombre d’endolls disponibles 

Biblioteca del Campus Universitari de Manresa 

- Ampliar l’horari d’obertura de dilluns a divendres de les 8:00 a les 21:00 

- Ampliar l’obertura en caps de setmana i en períodes de vacances després dels quals hi ha 
exàmens (Nadal, Setmana Santa) 

- Ampliar el nombre de sales per estudiar en grup, millor condicionades i equipades 

- Més sales de treball en grup i més ben insonoritzades i aïllades 

- Millorar el nivell de confort tèrmic de la biblioteca 

- Augmentar el nivell de control del silenci (a tota la biblioteca, incloses les sales de treball en 
grup) 

- Permetre més flexibilitat en la disposició del mobiliari 

- Disposar de més ordinadors portàtils i més control a l’hora del retorn ja que apareix la 
informació al CanalBib 

- Oferir més exemplars dels llibres bàsics 

Biblioteca de l’EPSEVG 

- Ampliar els horaris d'obertura entre setmana i molt especialment els caps de setmana.  

- Ampliar el nombre de sales de treball en grup  

- Ampliar el temps de la renovació dels ordinadors portàtils  

- Posar més endolls a la biblioteca . 

- Millorar les condicions ambientals de treball a la sala 

- Augmentar la col·lecció de llibres i exàmens 

- Millorar les condicions del servei de préstec 

Biblioteca de l’EUETIB 

- Ampliar els horaris d’obertura 

- Obrir els caps de setmana (especialment per exàmens)  

- Augmentar el nivell de silenci i crear espais de silenci 

- Disposar de més exemplars de la bibliografia recomanada 

- Augmentar la durada dels períodes dels préstecs 

- Sancionar més contundentment els retards en les devolucions 

- Disposar de més ordinadors portàtils i renovar els actuals 

- Oferir més endolls 

- Disposar de més espai per estudiar (més sales de treball, aules d'ordinadors,...) 

Biblioteca de l’EEI 

- Millorar els horaris d’obertura durant la setmana, no tancar al migdia i obrir en cap de setmana.  
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- Augmentar el nombre d’ordinadors  

- Disposar de més places de treball individual i oferir més espais de treball en grup 

- Augmentar la freqüència del transport de llibres des d’altres biblioteques 

- Augmentar la col·lecció de llibres 

-  Millorar la connexió Wifi 
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5. COMPARATIVA 2010/2011 I 2014/2015 
 
A continuació, es detallen les diferències més significatives en els resultats obtinguts en les 
enquestes de satisfacció de les edicions 2010/2011 i 2014/2015. 

No obstant això, cal tenir en compte que no sempre es pot fer una lectura exacta d’aquestes 
diferències ja que en la present edició de l’enquesta s’ha considerat necessari modificar algunes 
preguntes:  

5.1. TIPOLOGIA D’USUARI 

5.1.1. Població objecte d’estudi 

Estudiantat grau Curs 2013/14 Curs 2009/10 
Estudiantat grau UPC 20.351 4.997 
Estudiantat 1r i 2n cicle UPC 5.917 22.830 
Estudiantat centres adscrits8 1.990 2.746 
Estudiantat títols propis -- 317 
TOTAL GRAU 28.258 30.662 
 
Estudiantat postgrau Curs 2013/14 Curs 2009/10 
Estudiantat màsters UPC9 2.423 2.795 
Estudiantat doctorat 2.447 2.986 
TOTAL POSTGRAU 4.870 5.781 
 
Estudiantat de formació continuada Curs 2013/14 Curs 2009/10 
Estudiantat de formació permanent 2.198 4.330 
TOTAL FORMACIÓ CONTINUADA 2.198 4.330 
 
TOTAL  UPC 35.326 40.473 

 

 
 
 

8 A efectes del Servei de Biblioteques, Publicacions i Arxius, l’estudiantat de l’EUETIB i l’EEI, són 
considerats estudiantat UPC. 
9 Només inclou l’estudiantat dels màsters universitaris gestionats per la UPC. 
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5.1.2. Participació total 

 Edició 2010/11 Edició 2014/15 

 Respostes Respostes 
TOTAL 4.897 2.593 

 
 La participació total de 2.593 usuaris suposa un decrement d’un 47% respecte a la de l’edició 

anterior. No obstant, cal remarcar que l’any 2011 s’havia assolit una participació 
excepcionalment elevada en relació a les anteriors edicions. 

 Per tant, tot i el decrement respecte l’edició anterior, el percentatge de participació en l’actual 
enquesta és el segon més alt a les diferents edicions de l’enquesta. 

 

Segons la vinculació de l’estudiantat a la UPC, la participació ha estat la següent:   
 

 Edició 2010/11 Edició 2014/15 
Variació 

 Respostes % Respostes % 

Estudiants de la UPC 4.730 96,59% 2.537 97,8% 1,21% 
Estudiants externs 167 3,41% 56 2,2% -1,21% 
TOTAL 4.897 100% 2.593 100%  

 

 El percentatge de participació dels usuaris de la UPC ha augmentat en un 1,21% sobre el total 
de respostes rebudes respecte l’edició anterior. 
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5.1.3. Participació per centre docent 

 Edició 2010/2011 Edició 2014/2015 
 Respostes % Respostes % 
Escola d'Enginyeria de Telecomunicació i Aeroespacial de 
Castelldefels 161 3,4% 103 4,1% 

Escola d'Enginyeria de Terrassa 190 4,0% 160 6,3% 
Escola d'Enginyeria d'Igualada 21 0,4% 25 1,0% 
Escola Politècnica Superior d'Enginyeria de Manresa 92 1,9% 69 2,7% 
Escola Politècnica Superior d'Edificació de Barcelona 362 7,7% 130 5,1% 
Escola Politècnica Superior d'Enginyeria de Vilanova i la Geltrú 49 1,0% 93 3,7% 
Escola Superior d'Agricultura de Barcelona 34 0,7% 55 2,2% 
Escola Tècnica Superior d'Enginyeries Industrial i Aeronàutica de 
Terrassa 255 5,4% 149 5,9% 

Escola Tècnica Superior d'Arquitectura de Barcelona 924 19,5% 226 8,9% 
Escola Tècnica Superior d'Arquitectura del Vallès 288 6,1% 80 3,2% 
Escola Tècnica Superior d'Enginyeria de Telecomunicació de 
Barcelona 288 6,1% 145 5,7% 

Escola Tècnica Superior d'Enginyeria Industrial de Barcelona 766 16,2% 269 10,6% 
Escola Tècnica Superior d'Enginyers de Camins, Canals i Ports de 
Barcelona 164 3,5% 248 9,8% 

Escola Universitària d'Enginyeria Tècnica Industrial de Barcelona 187 4,0% 271 10,7% 
Escola Universitària Politècnica de Mataró 0 0,0% 33 1,3% 
Facultat de Matemàtiques i Estadística 117 2,5% 124 4,9% 
Facultat de Nàutica de Barcelona 41 0,9% 41 1,6% 
Facultat d'Informàtica de Barcelona 432 9,1% 213 8,4% 
Facultat d'Òptica i Optometria de Terrassa 37 0,8% 25 1,0% 
Centre de Formació Interdisciplinària Superior (CFIS) 10 0,2% 11 0,4% 
Centre de la Imatge i la Tecnologia Multimèdia (CITM) 9 0,2% 10 0,4% 
Centre Universitari d'Estudis d'Administració d'Empreses (EAE) 0 0,0% 8 0,3% 
Centre Universitari EUNCET 0 0,0% 9 0,4% 
Escola de Doctorat 8 0,2% 10 0,4% 
NS/NC 295 6,4% 30 1,2% 
TOTAL 4.730 100% 2.537 100% 
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 La participació ha augmentat lleugerament en la meitat dels centres, especialment entre els 

estudiants de l’ETSECCPB i l’EUETIB amb 84 respostes més. 

 En alguns centres s’ha experimentat un descens notable de la participació, especialment a 
l’ETSAB (- 698) i l’ETSEIB (- 497). 

5.1.4. Participació dels estudiants UPC segons el nivell d’estudis 

 Edició 2010/11 Edició 2014/15 
u Respostes % Respostes % 

1r cicle 1.193 25,2% 134 5,3% 
2n cicle 1.746 36,9% 127 5,0% 
Grau 1.316 27,8% 1.780 70,2% 
Màsters universitaris 330 7,0% 252 9,9% 
Doctorat 145 3,1% 83 3,3% 
 NS/NC --- --- 161 6,3% 
TOTAL 4.730 100% 2.537 100% 

 
  Respostes % Respostes % 

1r + 2n cicle + Grau 4.255 89,96% 2.041 80,45% 

Màster i Doctorat 475 10,04% 335 13,20% 
NS/NC --- 0% 161 6,35% 
TOTAL 4.730 100% 2.537 100% 
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 Tot i que en números absoluts també ha baixat, el percentatge de participació de l’estudiantat 
de màster i doctorat ha augmentat lleugerament en relació al total de respostes rebudes.  

5.2. UTILITZACIÓ DE LA BIBLIOTECA 

5.2.1. Horari de visita habitual 

 Edició 2010/11 Edició 2014/15 
Variació 

 ENTRE SETMANA CAPS DE SETMANA ENTRE SETMANA CAPS DE SETMANA 

 Resposta % Resposta % Resposta % Resposta % Entre 
setmana 

Caps de 
setmana 

Matí 2.110 48,1% 753 17,2% 418 20,0% 139 6,7% -28,1% -10,5% 

Tarda 1.308 29,8% 245 5,6% 648 31,1% 89 4,3% 1,5% -1,3% 

Indistint 896 20,4% 714 16,3% 944 45,3% 801 38,4% 24,9% 22,1% 
Nits 

BRGF 70 1,6% 2.672 60,9% -- -- -- -- --- --- 

NS/NC -- -- -- -- 76 3,6% 1.057 50,7% --- --- 

TOTAL 4.384 100,0% 4.384 100% 2.086 100% 2.086 100%   
 
*L’opció Nits BRGF no es contempla en l’enquesta de l’edició 2014/15. Per altra banda, l’edició 2010/11 no 
donava l’opció de deixar la pregunta sense resposta. 
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 Les variacions obtingudes mostren que el percentatge d’usuaris que visiten la biblioteca 
indistintament matí i tarda ha augmentat considerablement, mentre que ha disminuït també 
considerablement el d’usuaris que ho fan als matins. 

5.2.3 Freqüència de visita a la biblioteca i a la web 

 Edició 2010/11 Edició 2014/15 Variació 
 BIBLIOTECA WEB BIBLIOTECA WEB 
 Resposta % Resposta % Resposta % Resposta % BIB. WEB 

Cada dia 753 17,2% 120 2,7% 324 15,5% 62 3,0% -1,7% 0,3% 
1 a 3 cops 
/ setmana 2.209 50,4% 699 15,9% 888 42,6% 322 15,4% -7,8% -0,5% 

Esporàdic 1.023 23,3% 1.878 42,8% 647 31,0% 879 42,1% 7,7% -0,7% 
Només en 
exàmens 311 7,1% 325 7,4% 142 6,8% 123 5,9% -0,3% -1,5% 

NS/NC 88 2,0% 1.362 31,1% 85 4,1% 700 33,6% -2,1% -2,5% 

TOTAL 4.384 100% 4.384 100% 2.086 100% 2.086 100%   
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 Les variacions obtingudes mostren que ha augmentat el percentatge d’usuaris que visiten la 

biblioteca esporàdicament (+7,7%) i els que visiten el web diàriament (+0,3%) 
 La resta de percentatges han disminuït. Cal destacar que el percentatge d’usuaris que visiten 

la biblioteca presencial d’1 a 3 cops a la setmana és el que ha disminuït més (-7,8%). 

5.2.4 Durada de la visita 

 
 Edició 2010/11 Edició 2014/15 

Variació 
 Respostes % Respostes % 

Menys d'1 hora 631 14,4% 228 10,9% -3,5% 
D'1 a 3 hores 2.669 60,9% 1.290 61,8% 0,9% 
Més de tres hores 1.083 24,7% 519 24,9% 0,2% 
NS/NC 1 0,0% 49 2,3% 2,3% 
TOTAL 4.384 100% 2.086 100%  

 
*Es compara només la durada de la visita a la biblioteca física, doncs a l’edició 2010/11 no s’especificava si 
aquesta durada feia referència a la biblioteca o al web. 
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 Les variacions obtingudes mostren que els percentatges d’usuaris són molt similars als de 

l’edició anterior i han augmentat lleugerament els que estan a la biblioteca d’1 a 3 hores 
(+0,9%) i els que hi estan més de 3 hores (+0,2%). La diferència més gran de percentatge són 
els que hi estan menys d’1 hora, ja que ha disminuït en un 3,5%. 

5.2.5 Activitat que l’usuari fa habitualment a la biblioteca 

 No és possible comparar els resultats obtinguts en les dues darreres edicions de l’enquesta 
perquè la pregunta s’ha formulat de manera diferent per tal d’obtenir més informació sobre les 
activitats que duen a terme habitualment els usuaris mentre són a la biblioteca.  

 Així, mentre que a l’edició del 2010 només es demanava si treballaven o no amb material 
propi, a l’edició del 2014 se’ls oferien diferents opcions en un format multiresposta.  

5.2.6 Activitat que l’usuari fa habitualment al web 

Consulta habitual al web de la Biblioteca     
 

 Edició 2010/11 Edició 2014/15 Variació 
 Respostes % Respostes % 

Apunts i exàmens 1.530 15,9% 418 7,0% -8,9% 
Projectes/Treballs Final de Carrera, tesis,… 810 8,4% 234 3,9% -4,5% 
Llibres electrònics 865 9,0% 286 4,8% -4,2% 
Revistes electròniques 389 4,0% 185 3,1% -0,9% 
Catàleg: consulta de llibres de la guia docent i 
altres 2.218 23,0% 861 14,4% -8,6% 
Catàleg: reserva i renovació de documents 
("El meu compte") 1.553 16,1% 789 13,2% -2,9% 

Bases de dades 775 8,0% 266 4,5% -3,5% 
Laboratori Virtual d'Idiomes 79 0,8% --- --- --- 
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Informació sobre la biblioteca 672 7,0% 109 1,8% -5,2% 
Horaris --- --- 1.080 18,1% --- 

Altres recursos d'Internet 748 7,8% --- --- --- 

Bibliografia docent --- --- 654 9,3% --- 

Reserva de sales de treball en grup --- --- 1.191 19,9% --- 

TOTAL 9.639 100% 5.973 100%  
* Els totals de la taula no coincideixen amb el total d’enquestats perquè la pregunta era multiresposta  
 
 

 
 
 En general, els percentatges obtinguts són difícilment comparables perquè l’edició 2014/15 

incorpora noves preguntes que distorsionen els percentatges de les preguntes comunes. 
 Justament, dues de les noves preguntes de l’edició 2014/15 són les que han obtingut uns 

percentatges de resposta més elevats: Horaris (18,1%) i Reserva de sales de treball en grup 
(19,9%).  

 Cal puntualitzar que el decrement en la consulta de la informació sobre la biblioteca es pot 
deure al fet que a l’edició del 2014/15 es demana per separat per la consulta dels horaris. 
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5.3. GRAU DE SATISFACCIÓ 

5.3.1. Espais i equipaments 

  
No 

utilitzo  1 2 3 4 5 6 NS/NC  Mitjana 
Desv. 
Tipus  

Ed
ic

ió
 2

01
0/

11
 

Horari 
d'obertura 2,1%  5,6% 9,6% 11,8% 19,2% 33,0% 18,7% ---  4,23 1,44  
Confort: 
climatització 1,4%  4,8% 8,9% 11,7% 20,0% 32,2% 21,0% ---  4,31 1,41  
Confort: 
nivell de 
silenci 

1,5%  7,3% 10,2% 16,2% 23,0% 27,1% 14,6% ---  3,98 1,45 
 

Reprografia  30,3%  7,1% 10,5% 13,3% 17,4% 15,0% 6,3% ---  3,60 1,46  
Escaneig 38,0%  6,8% 8,1% 11,7% 14,4% 13,5% 7,4% ---  3,68 1,51  
Sales treball 
en grup 21,0%  9,4% 7,2% 8,6% 12,9% 20,5% 20,4% ---  4,13 1,68  
Ordinadors 
disponibles 15,4%  4,3% 7,9% 13,0% 19,5% 24,5% 15,4% ---  4,16 1,41  
Connexió 
Wifi 8,2%  2,9% 2,9% 4,3% 10,4% 27,5% 43,7% ---  5,05 1,26  

 
 

 
No 

utilitzo 
 

1 2 3 4 5 6 NS/NC  Mitjana Desv. 
tipus Variació 

Ed
ic

ió
 2

01
4/

15
 

Horari 
d’obertura 0,5%  7,4% 13,3% 14,3% 20,2% 27,0% 14,2% 3,1%  3,92 1,50 -7,33% 
Nivell de 
confort 0,5%  1,2% 4,3% 12,5% 24,8% 31,2% 22,5% 3,0%  4,54 1,18 5,26% 
Nivell de 
silenci 0,8%  5,9% 10,4% 16,9% 24,2% 24,1% 15,4% 2,3%  3,99 1,43 0,37% 
Nombre de 
seients 1,0%  5,0% 12,2% 19,3% 23,7% 24,2% 11,3% 3,4%  3,88 1,37 --- 
Espais per al 
treball en 
grup 

6,6% 
 

6,3% 10,8% 15,1% 20,3% 20,4% 15,4% 5,0%  3,95 1,49 -4,40% 

Ordinadors 
(de 
sobretaula, 
portàtils,...) 

12,8% 
 

5,1% 9,8% 17,0% 18,8% 17,6% 11,1% 7,9%  3,85 1,43 -7,51% 

Connexió 
Wifi 2,6%  1,5% 5,6% 11,0% 18,5% 28,2% 29,1% 3,5%  4,64 1,28 -8,20% 

 
*En l’edició 2014/15 s’han eliminat les qüestions sobre la reprografia i escaneig i s’ha introduït una nova 
pregunta en relació a la capacitat de la biblioteca. Només es comparen les preguntes comunes i la valoració 
global. 
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 La comparativa de les mitjanes de satisfacció obtingudes assenyala un augment de la 
satisfacció en el nivell de confort i el nivell de silenci.  

 La satisfacció global en relació als espais i equipaments es manté en un valor molt similar a 
l’anterior edició (baixa del 4,14 al 4,11). 

 La variació de les mitjanes de les dues darreres edicions mostren que la satisfacció respecte el 
confort de la biblioteca ha augmentant en un 5,34% mentre que el descens més significatiu és 
en relació a la connexió wifi (-8,12%). 

Si es compara l´ús dels espais i equipaments es constata que:  
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 Tots els espais i equipaments han augmentat el percentatge d’usuaris que els utilitza, essent 
en tots els casos superior al 80% dels usuaris que utilitzen la biblioteca.   

 El percentatge d’usuaris que utilitzen els espais de treball en grup el que més ha augmentat.  

5.3.2. Serveis 

  
No 

utilitzo  1 2 3 4 5 6 
NS/N

C  Mitjana 
Desv. 
Tipus  

Ed
ic

ió
 2

01
0/

11
 

Informació 
sobre la 
biblioteca  

18,4%  1,7% 2,7% 4,8% 18,6% 35,0% 18,7% ---  4,70 1,11 
 

Préstec de 
documents 18,0%  1,8% 3,4% 4,8% 14,9% 33,2% 23,9% ---  4,78 1,18  
Préstec de 
portàtils 37,6%  2,6% 3,8% 5,6% 12,7% 20,5% 17,1% ---  4,54 1,36  
Préstec 
equipaments: 
ereaders, ...  

67,1%  2,2% 2,3% 3,4% 6,8% 9,9% 8,2% ---  4,36 1,47 
 

Formació en 
l’ús recursos 
d'informació 
(RefWorks, 
catàleg, etc.) 

53,9%  2,1% 3,0% 6,4% 12,8% 14,0% 7,8% ---  4,23 1,32 

 
Gestions en 
línia: 
renovacions i 
reserves de 
documents, de 
sales, … 

18,9%  2,4% 2,7% 4,7% 12,8% 29,4% 29,1% ---  4,87 1,23 

 
Accés a les 
col·leccions 
des de fora del 
campus 

35,4%  3,0% 4,2% 6,4% 12,8% 21,1% 17,1% ---  4,49 1,39 
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Resolució de 
consultes 
d'informació 
especialitzada 

50,7%  1,3% 2,8% 5,7% 13,5% 16,8% 9,1% ---  4,40 1,23 
 

 
 

 
No 

utilitzo 
 

1 2 3 4 5 6 NS/NC  Mitjana Desv. 
tipus Variació 

Ed
ic

ió
 2

01
4/

15
 

Informació 
facilitada per 
la biblioteca 

9,1% 
 

1,1% 2,6% 10,4% 19,9% 23,6% 18,7% 14,7% 
  

4,55 1,18 -3,15% 

Xarxes socials 
de la 
biblioteca  

41,8% 
 

2,1% 2,7% 8,1% 8,4% 8,5% 5,3% 23,2% 
  

3,98 1,39 -- 

Préstec de 
documents 12,6%  0,9% 1,8% 6,3% 15,6% 24,3% 24,6% 14,0%   4,83 1,13 1,02% 

Préstec 
d'ordinadors 
portàtils 

24,6% 
 

1,9% 3,3% 8,9% 13,7% 18,3% 13,4% 15,9% 
  

4,40 1,30 -3,01% 

Formació en 
l'ús dels 
recursos 
d'informació 
(Catàleg, 
Mendeley, ...)  

26,6% 

 

2,4% 3,0% 8,1% 10,8% 13,4% 9,2% 26,6% 

  

4,22 1,38 -0,19% 

Gestions en 
línia: 
renovacions i 
reserves de 
documents, 
sales, equips 
… 

9,0% 

 

0,7% 1,2% 5,6% 13,7% 24,4% 29,2% 16,2% 

  

4,97 1,08 2,06% 

Accés a les 
col·leccions 
des de fora del 
campus 

25,6% 
 

1,9% 3,6% 7,4% 10,7% 13,3% 11,1% 26,4% 
  

4,32 1,38 -3,82% 

Assessorame
nt en propietat 
intel·lectual, 
on i com 
publicar, etc. 

40,7% 

 

1,9% 2,3% 4,6% 4,4% 6,6% 3,9% 35,8% 

  

3,99 1,49 -- 

Suport a 
l'elaboració 
del teu treball 
acadèmic final 
(TFG/PFM/...) 

39,7% 

 

0,9% 1,9% 3,3% 4,5% 5,2% 4,0% 40,5% 

  

4,17 1,42 -- 

 
*els següents subapartats no han estat inclosos en l'anàlisi perquè no tenen correspondència a les darreres 
edicions de l’enquesta:  
- Préstec d'equipaments: lectors de llibres electrònics, memòries USB, calculadores,… (present a l’edició  
2010) 
- Resolució de consultes d’informació especialitzada (present a l’edició 2010) 
- Xarxes socials de la biblioteca (present a l’edició 2014) 
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 Les variacions de les mitjanes de les dues edicions mostren que ha crescut el percentatge de 
satisfacció en les gestions en línia (+2,05%) i en el préstec de documents (+1,5%). La 
disminució més gran s’ha produït en l’accés a les col·leccions des de fora del campus (-
3,79%).   

 La satisfacció global dels usuaris en relació als serveis disminueix lleugerament (de 4,54 a 
4,38) 

Pel que fa a l’ús dels serveis es constata que:   
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 En tots els serveis, hi ha un augment del percentatge d’usuaris que els utilitza.  

 L’augment més notable es dóna en la formació en l’ús dels recursos d’informació. 

5.3.3. Col·leccions 

  
No 

utilitzo  1 2 3 4 5 6 NS/NC  Mitjana 
Desv. 
Tipus  

Ed
ic

ió
 2

01
0/

11
 

Col·leccions 
en paper: 
llibres, 
revistes, etc. 

20,6%  1,6% 2,9% 4,9% 17,9% 34,3% 17,9% ---  4,69 1,12 
 

Col·leccions 
electròniques
: articles, 
llibres, 
revistes, 
bases de 
dades, etc. 

36,5%  1,3% 3,4% 7,6% 18,5% 23,4% 9,2% ---  4,37 1,16 

 
Publicacions 
de la UPC: 
PFC, tesis, 
articles, 
exàmens,… 

33,3%  1,6% 3,9% 6,7% 18,3% 24,5% 11,7% ---  4,43 1,20 
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No 

utilitzo 
 

1 2 3 4 5 6 NS/NC  Mitjana Desv. 
tipus Variació 

Ed
ic

ió
 2

01
4/

15
 

Bibliografia 
recomanada 
a les 
assignatures 

14,5% 
 

0,8% 3,5% 8,4% 17,5% 20,6% 14,1% 20,6% 
  

4,48 1,19 -- 

Llibres en 
paper 9,1%  0,4% 2,2% 6,5% 19,3% 27,9% 15,7% 19,0%   4,66 1,05 -- 

Llibres 
electrònics 30,4%  1,7% 3,7% 8,2% 10,4% 9,0% 5,8% 30,9%   4,00 1,35 -- 

Revistes 
(impreses i 
electrònique
s) 

32,6% 
 

0,7% 2,1% 6,4% 9,3% 11,2% 6,7% 31,1% 
  

4,33 1,23 -- 

Bases de 
dades 32,4%  1,0% 2,1% 5,3% 8,5% 11,1% 5,8% 33,9%   4,31 1,26 -- 

Apunts i 
exàmens 27,6%  5,3% 6,4% 8,0% 9,1% 10,0% 5,0% 28,7%   3,62 1,55 -- 

Publicacions 
de la UPC: 
Llibres, 
TFG/PFM/...,t
esis, articles, 
etc. 

28,9% 

 

0,9% 1,6% 5,2% 9,8% 12,4% 7,4% 33,8% 

  

4,43 1,21 -- 

 
 No es pot fer la comparativa per cadascun dels subapartats perquè a l’edició del 2010 eren 

molt genèrics i al 2014 s’han redefinit per obtenir dades específiques per tipus de col·leccions.  

 La mitjana global de satisfacció en relació a les col·leccions disminueix lleugerament (de 4,54 
a 4,26) 
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5.3.4. Satisfacció global 

 

   1 2 3 4 5 6 NS/NC  Mitjana 
Desv. 
Tipus  

Ed
ic

ió
 2

01
0/

11
 

La biblioteca 
cobreix les 
meves 
necessitats 

 1,8% 5,2% 9,9% 24,7% 43,1% 15,2% --- 

 

4,48 1,13 

 
Estic 
satisfet/a 
amb el web 
de la 
biblioteca 

 2,2% 5,4% 12,4% 27,9% 37,6% 14,3% 0,3% 

 

4,37 1,16 

 
Em 
considero 
ben atès/a 
pel personal 
de la 
biblioteca 

 3,0% 4,1% 8,4% 16,9% 35,1% 32,4% --- 

 

4,74 1,27 

 
 
 

 
 

 
1 2 3 4 5 6 NS/NC  Mitjana Desv. 

tipus Variació 

Ed
ic

ió
 2

01
4/

15
 

La biblioteca 
cobreix les 
meves 
necessitats 
informatives  

0,8% 3,4% 11,7% 27,5% 31,4% 16,3% 8,9% 

  

4,48 1,09 0% 

Estic 
satisfet/a 
amb els 
espais i amb 
els 
equipaments 
de la 
biblioteca  

2,0% 6,6% 13,7% 23,6% 31,9% 16,2% 6,0% 

  

4,33 1,24 --- 

Estic 
satisfet/a 
amb el web 
(Bibliotècnic
a) de la 
biblioteca  

1,0% 2,5% 11,8% 23,4% 29,4% 14,2% 17,7% 

  

4,46 1,10 2,09% 

Em 
considero 
ben atès/a 
pel personal 
de la 
biblioteca  

1,5% 3,1% 8,1% 17,0% 30,0% 33,2% 7,0% 

  

4,83 1,19 1,99% 

 
*L’enquesta 2014 introdueix un nou apartat en relació a l’edició 2011 per poder valorar la satisfacció global 
en relació als espais i equipaments de la biblioteca.  
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 La variació de les mitjanes de les dues edicions mostra que el grau de satisfacció en els 

diferents aspectes consultats han augmentat o s’han mantingut igual. 
 La mitjana global es manté en 4,53. 
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6. CONCLUSIONS 
 
 
El conjunt de respostes obtingudes per part de l’estudiantat en l’enquesta proporciona al Servei de 
Biblioteques, Documentació i Arxius de la UPC diverses dades relacionades amb el grau de 
coneixement, ús i satisfacció dels serveis i recursos.  

A partir de l’anàlisi de les dades obtingudes i de la comparativa de les mateixes amb les dades 
retrospectives d’anys anteriors, les biblioteques poden establir nous procediments i línies de treball 
amb què poder resoldre les mancances detectades, millorar els serveis i recursos oferts, així com 
incrementar al màxim la difusió i explotació dels mateixos. 

Es consideren especialment rellevants els aspectes que es detallen a continuació. 

Participació  

• La participació global ha disminuït considerablement respecte l’edició anterior (-47%), passant 
de 4.897 a 2.593 respostes. Aquesta disminució es podria atribuir, en part; al sorteig d’un 
IPOD nano entre tots els participants de l’enquesta 2010/11. Malgrat la disminució, cal 
destacar positivament que s’ha assolit la segona participació més alta en les diferents edicions 
de l’enquesta 

• Per segona vegada, l’enquesta s’ha enviat a tot l’estudiantat UPC, fet que permet recollir 
l’opinió dels usuaris habituals així com d’aquells que no utilitzen la biblioteca 

• Proporcionalment, ha augmentat la participació dels estudiants de tercer cicle, tot i que la seva 
participació segueix baixa en relació al nombre d’estudiants matriculats a màsters i doctorat  

• Ha continuat disminuint la participació dels estudiants no UPC, que han passat de 167 a 56  

• Entre els estudiants matriculats en alguns centres docents, la participació ha disminuït de 
forma considerable. El motiu podria ser que en alguns centres tot just s’iniciava el nou 
quadrimestre acadèmic quan van rebre l’enquesta 

Utilització de la biblioteca 

• Un 80,4% dels enquestats manifesta utilitzar habitualment la biblioteca i/o el seu web. El motiu 
principal del 19,6% restant per no utilitzar-la és perquè creu que ja troba la informació 
necessària a Internet (48,7%). Això demostra que les biblioteques han de continuar incidint 
més en la difusió dels seus serveis i recursos, ja que part de la informació disponible a internet 
ho és gràcies a la biblioteca 

• Ha augmentat el percentatge d’usuaris que no utilitzen la biblioteca perquè l’horari no s’ajusta 
a les seves necessitats (19,3%), probablement a causa de la reducció dels horaris d’obertura 
d’algunes biblioteques que s’ha experimentat des de la darrera edició de l’enquesta 
(especialment per les tardes, els caps de setmana, o l’horari de nit a la BRGF) 

Horaris de visita 

• La majoria dels usuaris que utilitzen habitualment la biblioteca ho fan indistintament en horari 
de matí i/o tarda, de dilluns a divendres i en cap de setmana. Entre setmana, hi ha una clara 
preferència per l’horari de tarda respecte de l’horari de matí 
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• La comparativa dels horaris de visita a la biblioteca respecte l’edició anterior mostra també un 
increment dels usuaris que van a la biblioteca indistintament al matí o a la tarda (de dilluns a 
diumenge), així com una disminució dels que hi van preferentment pel matí (especialment 
entre setmana). Les tendències són totalment oposades a les obtingudes en l’anterior 
enquesta on el percentatge d’usuaris que preferia el matí era el que augmentava més  

Freqüència de la visita 

• La freqüència de visita presencial a la biblioteca és majoritàriament d’un a tres cops a la 
setmana (42,6%), tot i que el percentatge de visita esporàdica continua augmentant (+7,7%) i 
és la segona opció preferida pels usuaris 

• Per altra banda, disminueix el percentatge d’usuaris que visiten la biblioteca diàriament (-
1,7%). Tot i que això pot mostrar que la biblioteca no cobreix suficientment les necessitats dels 
estudiants, també pot ser que l’augment de les col·leccions i serveis virtuals oferts per la 
biblioteca facin innecessària una visita diària a les seves instal·lacions (per exemple, les 
gestions en línia o l’augment de la informació electrònica)  

• Disminueix també el percentatge d’usuaris que visiten presencialment la biblioteca només en 
exàmens (-0,3%) 

• Pel que fa a la visita virtual, l’opció més freqüent és la visita esporàdica, si bé hi ha un 
increment en la visita diària i pràcticament es manté el percentatge d’usuaris que ho fan entre 
1 a 3 cops per setmana  

Durada de la visita 

• Quant a la durada de la visita presencial, es constata de nou que els usuaris acostumen a 
estar a la biblioteca d’una a tres hores (61,8%) o més de tres hores (24,9%), i que ambdues 
tendències continuen augmentant  

• En canvi, la durada de la visita al web és de menys de 10 minuts pel 52,3% d’usuaris i entre 
10 minuts i una hora pel 25,5%. No és possible analitzar-ne l’evolució perquè en l’actual 
enquesta s’han revisat els períodes per ajustar-los a la realitat dels usuaris del web 

Activitat habitual a la biblioteca 

• L’activitat majoritària a la biblioteca és el treball amb material propi (29,6%) i el treball en grup 
(19,5%). No obstant, l’ús de les col·leccions suposa un 35,5% si es té en compte la consulta a 
sala i el préstec de documents 

• Els percentatges obtinguts en les dues darreres edicions de l’enquesta no són comparables 
perquè la pregunta s’ha formulat diferent per tal d’obtenir més informació sobre les activitats 
preferents dels usuaris  

• Al web, l’activitat majoritària dels usuaris és la reserva de sales de treball en grup (19,9%) i la 
consulta dels horaris de les biblioteques (18,1%). El Catàleg de les Biblioteques de la UPC 
continua essent l’eina més utilitzada (27,6%), ja que els usuaris el fan servir per consultar els 
fons (14,4%) i per fer reserves i renovacions de documents en préstec (13,2%) 

• En la comparativa amb l’edició anterior, es veu que tots els percentatges disminueixen però cal 
tenir present que en l’edició 2014 s’han introduït noves activitats que no eren presents en 
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l’enquesta anterior i que han obtingut percentatges d’ús elevats, com per exemple, la reserva 
de sales de treball en grup (19,9%) 

Grau d’ús i de satisfacció 

• Es considera que el grau de satisfacció amb els espais i equipaments és alt atesa la 
mitjana global obtinguda (4,11 en una escala de l’1 al 6) 

• El grau de satisfacció més elevat l’obtenen la connexió Wifi (4,64) i el nivell de confort de les 
biblioteques (4,54). A destacar però, que justament la connexió Wifi ha experimentat la 
disminució més gran en relació a l’anterior enquesta (8,12%)  

• Els ordinadors de la biblioteca, ja siguin portàtils o de sobretaula, són els que obtenen una 
mitjana de satisfacció més baixa. En les preguntes obertes, els equipaments de les 
biblioteques són objecte del 17,3% de les propostes de millora per part dels usuaris, una part 
important de les quals parlen dels ordinadors. Si es compara amb l’edició anterior, el grau de 
satisfacció amb els ordinadors també ha disminuït en un 7,51% 

• L’horari d’obertura de les biblioteques és el segon servei menys valorat (3,92) i el 29,9% dels 
comentaris dels usuaris a les preguntes obertes hi fan  referència. Els usuaris demanen 
ampliar els horaris, tant entre setmana com en cap de setmana així com revisar les hores 
d’obertura i tancament en períodes de màxima afluència. El 19,3% dels usuaris que no utilitzen 
la biblioteca ho fan perquè l’horari no s’ajusta a les seves necessitats  

• Els espais per al treball en grup han passat de no ser utilitzats per un 21% a només un 6,57% 
dels enquestats però el grau de satisfacció dels usuaris en relació a aquests ha disminuït. Les 
principals demandes dels enquestats en relació aquests espais són el nombre de sales 
disponibles i el seu nivell de confort (ventilació, temperatura i insonorització principalment) 

• El grau de satisfacció relacionat amb els serveis també ha estat força elevat, amb una 
mitjana global del 4,38 en una escala de l’1 al 6. Tots els serveis valorats han obtingut una 
mitjana superior a 4, amb excepció de les xarxes socials de la biblioteca (3,98) 

• El grau de satisfacció més alt continua essent l’obtingut per les gestions en línia (4,97) i el 
servei de préstec (4,83). En tots dos casos, ha augmentat considerablement la mitjana de 
satisfacció i el percentatge d’usuaris que els utilitza respecte l’edició anterior 

• Tot i ser ben valorats, els serveis menys utilitzats pels enquestats són el seguiment de les 
xarxes socials de la biblioteca, el suport a l’elaboració de treballs acadèmics i l’assessorament 
en propietat intel·lectual. En relació a l’edició anterior, l’augment en l’ús més considerable és 
l’experimentat per la formació d’usuaris en l’ús dels recursos d’informació, possiblement per la 
seva integració en les assignatures de les titulacions que treballen la competència 

• L’accés a les col·leccions des de fora del campus, tot i tenir una mitjana satisfactòria (4,32),  
és el servei que ha experimentat una disminució més gran del grau de satisfacció en relació a 
l’edició anterior 

• El grau de satisfacció relacionat amb les col·leccions presenta una mitjana global de 4,25 
en una escala de l’1 al 6  

• Totes les col·leccions valorades presenten mitjanes superiors a 4, amb excepció dels apunts i 
exàmens, valorats amb un 3,62  

• En les preguntes obertes, les col·leccions obtenen el 10,55% dels comentaris, entre els que 
destaca la necessitat de disposar de més exemplars dels llibres recomanats pel professorat, 
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l’increment del nombre i actualització dels exàmens, o els efectes negatius de les 
dessuscripcions de revistes en les tasques de recerca dels estudiants de màster i doctorat 

• Els valors obtinguts per les diferents col·leccions valorades no són comparables amb l’edició 
anterior perquè les preguntes van ser reformulades per adaptar-se a les col·leccions que 
s’estan oferint 

• Pel que fa a l’ús, les col·leccions més utilitzades són els llibres en paper i la bibliografia 
recomanada a les assignatures. Les menys utilitzades són les revistes i les bases de dades. 
Destaca la diferència d’ús entre els llibres en paper i els llibres electrònics 

• El grau de satisfacció global relacionada amb l’atenció rebuda, la resposta a les necessitats 
informatives, l’oferta d’espais i equipaments i el web de la biblioteca, també ha obtingut una 
mitjana elevada (4,53 en una escala de l’1 al 6), la mateixa que en l’anterior edició de 
l’enquesta  

• A destacar positivament que els quatre aspectes valorats obtenen un grau de satisfacció 
superior a 4 i que el nivell de satisfacció en relació a la qualitat de l’atenció rebuda i al web de 
la biblioteca ha augmentat respecte a l’edició anterior  
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7. ANNEXOS 

7.1. MODEL D’ENQUESTA 2014/2015 
La biblioteca et demana la teva opinió per seguir millorant.    
Gràcies per col·laborar amb nosaltres! 
 
1. Ets membre de la UPC? 

SÍ   Especificar el nivell d’estudis i el centre on fa majoritàriament les classes 
NO  Especificar quin: Estudiant altres universitats, altre tipus d’usuari (text obert)  

2. Utilitzes habitualment la biblioteca i/o el seu web? 
 SÍ NO (passa a la pregunta 10) 

3. En quin horari acostumes a anar a la biblioteca? 
(pots indicar-ne més d’un) 

ENTRE SETMANA  CAPS DE SETMANA  
Matí  Tarda  Indistintament   Matí  Tarda   Indistintament   

 

4. Amb quina freqüència utilitzes la biblioteca i el seu web (Bibliotècnica)? 

 
Biblioteca  Web 

biblioteca 
Cada dia   
1 a 3 vegades a la setmana    
Esporàdicament    
Només en exàmens    

 
5. Habitualment, quina durada té la teva visita?  

 Biblioteca   Web 
Menys d’1 hora    Menys de 10 minuts  
D’1 a 3 hores    Entre 10 minuts i 1 una hora  
Més de tres hores   Més d’una hora  

 

6. Habitualment...  (pots indicar-ne més d’un)                                                                                                            

 SÍ  NO 
Treballo amb els meus materials   
Treballo en grup   
Consulto llibres, revistes, etc.   
Agafo documents en préstec   
Utilitzo el servei de préstec de portàtils   
Demano informació bibliogràfica   

 
 
7. Què consultes habitualment al web de la biblioteca?   (pots indicar-ne més d’un) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Horaris de la biblioteca    
Reserva de sales de treball en grup    
Bibliografia recomanada a les assignatures      
Catàleg: consulta de llibres de la guia docent i altres    
Reserva i renovació de documents (“El meu compte”)    
Apunts i exàmens    
TFG/PFM/tesines, tesis, etc.     
Llibres electrònics    
Revistes electròniques    
Bases de dades     
Informació sobre la biblioteca (adreça, novetats, etc.)    

 
 
 

66 



Enquesta sobre l’ús i la satisfacció de les biblioteques de la UPC per part de l’estudiantat: curs 2014/2015 

 

8. Valora la teva satisfacció de:  

8.1.  Espais i equipaments: No l’utilitzo 1-Gens satisfet 6-Molt Satisfet 

Horari   0  1      2      3      4      5     6 
Nivell de confort 

 

0 

 

1      2      3      4      5     6 
Nivell de silenci 0 1      2      3      4      5     6 
Nombre de seients 0 1      2      3      4      5     6 
Espais per al treball en grup 0 1      2      3      4      5     6 
Ordinadors (de sobretaula, portàtils, etc.) 0 1      2      3      4      5     6 
Connexió Wifi  0  1      2      3      4      5     6 

 

       8.2. Serveis:  No l’utilitzo 1-Gens satisfet 6-Molt Satisfet 

Informació facilitada per la biblioteca  

 

0 
 

1      2      3      4      5     6 
Xarxes socials de la biblioteca (Facebook, Twitter, etc.) 0 1      2      3      4      5     6 
Servei de préstec de documents 0 1      2      3      4      5     6 
Servei de préstec d’ordinadors portàtils  0 1      2      3      4      5     6 
Formació en l’ús dels recursos d’informació (ús del catàleg, Mendeley, etc.)  0  1      2      3      4      5     6 
Gestions en línia: renovacions i reserves de documents, sales, 
equipaments,...   0  1      2      3      4      5     6 

Accés a les col·leccions de Bibliotècnica des de fora del campus  0  1      2      3      4      5     6 
Assessorament en propietat intel·lectual, on i com publicar, etc.  0  1      2      3      4      5     6 
Suport a l’elaboració  del teu treball acadèmic final (TFG/PFM/tesis...)  0  1      2      3      4      5     6 

 

      8.3. Col·leccions: No l’utilitzo 1-Gens satisfet 6-Molt Satisfet 

Bibliografia recomanada a les assignatures    0  1      2      3      4      5     6 
Llibres en paper  0  1      2      3      4      5     6 
Llibres electrònics    

0  1      2      3      4      5     6 
Revistes (impreses i electròniques) 0 1      2      3      4      5     6 
Bases de dades  0  1      2      3      4      5     6 
Apunts i exàmens  0  1      2      3      4      5     6 
Publicacions de la UPC: Llibres UPC, TFG/PFM/..., tesis, articles, etc. 

 

0  1      2      3      4      5     6 

 
SATISFACCIÓ GLOBAL 
 

  
 
 
 

1-Gens satisfet   6-Molt Satisfet 
La biblioteca cobreix les meves necessitats informatives    1      2      3      4      5     6 
Estic satisfet/a amb els espais i amb els equipaments de la biblioteca    1      2      3      4      5     6 
Estic satisfet amb el web de la biblioteca    1      2      3      4      5     6 
Em considero ben atès pel personal de la biblioteca    1      2      3      4      5     6 

 
 
9.    Què necessites que la biblioteca no et dóna?   

 
 
 
 
 
10. Quins són els motius pels quals NO fas servir la biblioteca? (Només si la resposta a la pregunta 2 és NO) 

• L’horari no s’adequa a les meves necessitats 
• Hi ha massa soroll 
• No puc treballar en grup 
• La informació que necessito ja la trobo a Internet  
• Altres: ........ 

 
Altres observacions i/o comentaris 
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