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El 2020 va ser sense dubte un any sense precedents.
A partir del mes de març una gran part dels objectius i tasques relacionades
directament amb les activitats presencials habituals van quedar totalment
alterades a causa de l'emergència sanitària per la COVID-19.
Arran, per una banda, de les restriccions d’accés a les instal·lacions i usos dels
espais i, per l’altra, del pas de les classes presencials a no presencials, des de
la biblioteca vam intentar abocar-nos el més ràpid possible cap a la
virtualització de serveis a fi de continuar donant suport bibliotecari a la
comunitat universitària del campus de manera virtual i remota.
Destaquem a continuació els aspectes més rellevants
en relació a les activitats i serveis realitzats durant el 2020
a la Biblioteca del Campus de Terrassa.

Lluïsa Perona, Cap de la Biblioteca del Campus de Terrassa.

2020

2 de gener

Obertura per exàmens
La Biblioteca obre durant les nits i els caps
de setmana de gener per exàmens finals
dels graus i màsters del Campus de
Terrassa.

19 de febrer

Nova edició Time to Talk
Nova edició presencial del Time to talk.
Activitats pràctiques per millorar l’anglès
amb el suport d’un English coach.

25 de febrer

Implementació Affluences
Implementació de l'app gratuïta Affluences
per veure en temps real l'ocupació de les
biblioteques de la UPC. Per a cada
biblioteca es mostra si hi ha places de
lectura lliures, els horaris i els principals
serveis.

26 de febrer

Inici formació de la competència
Inici de les sessions de formació per donar
suport als diferents nivells de la
competència “Ús solvent dels recursos
d’informació”.
Última sessió presencial: 12 de març.

2020

27 de febrer

La teva tesi doctoral
S’obren les inscripcions dels cursos que
formen part de l'itinerari formatiu "La teva
tesi doctoral" organitzat per l'ICE UPC i
adreçats a estudiants de doctorat, PAS o
PDI de la UPC.

12 de març

Producció científica CT 2018
Es publica l’informe de la producció
científica del Campus de Terrassa a l'any
2018. Conté tots els treballs publicats per
investigadors/es del Campus de Terrassa
en revistes indexades al Journal Citation
Report presentats amb gràfics i mapes
interactius.

13 de març

Tancament biblioteca
Tancament de les biblioteques de la UPC.
Passem a oferir tots els serveis de forma
virtual.

15 de març

Oferta de serveis virtuals
El personal de la Biblioteca continua
oferint els serveis i accés a les col·leccions
teletreballant des de casa.

2020

16 de març

Adaptant-nos a la nova situació
Els serveis s’adapten a la nova situació:
formació en línia, accés als recursos
d’informació en línia, ampliació dels
terminis de retorn dels documents, etc.

23 de març

Catàlegs en obert
Diversos proveïdors de llibres electrònics
obren l'accés a tot el seu catàleg per
minimitzar l'impacte del tancament de les
biblioteques de la UPC.

25 de març

Inici de les formacions virtuals
Inici de les sessions de formació virtuals
per donar suport al Nivell 1, 2 i 3 de la
competència "Ús solvent de la informació".

30 de març

Préstec de portàtils
Els portàtils de la Biblioteca es presten per
a ús acadèmic pels estudiants i per a
realitzar teletreball pel PDI i PAS de la UPC.

2020

13 d'abril

Guia docent en format electrònic
Es facilita l’accés directe a la guia docent en
format electrònic pels documents
recomanats en les assignatures de les
titulacions de grau i postgrau de la UPC.

23 d'abril

Sant Jordi confinat
El personal de la BCT celebra el Sant Jordi
en confinament.

9 de maig

25è aniversari de la BCT
Celebrem el 25è aniversari de la BCT amb
una exposició virtual de fotografies
antigues i un vídeo amb les actuacions més
destacades del 2020.
Exposició
Vídeo

12 de maig

Nou servei de xat
S'inicia el servei de xat per a la resolució de
consultes, de dilluns a divendres, de 9 a
14h.

2020

14 de maig

Millora l'accés a recursos electrònics
Es crea una pàgina web per facilitar l’accés
per àrees temàtiques als recursos
electrònics subscrits per les biblioteques
de la UPC. Inclou llibres, revistes i tesis
doctorals.

26 de maig

La teva tesi doctoral
Realització del primer taller via Meet de
l'itinerari formatiu "La teva tesi doctoral"
organitzat per l'ICE.

1 de juny

Préstec amb reserva prèvia
Obertura del servei de préstec de
documents amb reserva prèvia i amb cita
prèvia per a recollir-los.

8 de juny

Reobertura de la biblioteca
S’obre parcialment la Biblioteca!
De dilluns a divendres, de 10 a 14h, amb
reserva prèvia dels llocs d’estudi i accés
restringit a les col·leccions.

2020

14 de juny

Cada dia un llibre electrònic
Inici de la campanya “Cada dia un llibre
electrònic” a Twitter i a Instagram amb
l’objectiu de promocionar la consulta des
de casa dels llibres més utilitzats a les
biblioteques de la UPC.

1 de juliol

Llibres electrònics
S’han senyalitzat amb una etiqueta els
documents en paper que tenen també
versió electrònica.

Juliol, diversos dies

Entrevistes amb el PDI
Realització de la primera de les 14
entrevistes al PDI del Campus, fetes amb
amb l’objectiu de recollir informació per a
la millora dels serveis bibliotecaris de les
BUPC. Es van focalitzar en la detecció de
necessitats en l'activitat docent del PDI i
oportunitats en una situació excepcional
provocada per la COVID-19.

20 de juliol

Tancament biblioteca
Tancament de totes les Biblioteques UPC
fins a nou avís.

2020

1 de setembre

Reobertura de la biblioteca
Obertura parcial de la Biblioteca de 10 a
14h, amb reserva prèvia dels llocs d’estudi i
accés restringit a les col·leccions.

8 de setembre

Mascaretes UPC
Comença el lliurament de les mascaretes
UPC a la Biblioteca.

14 de setembre

Torna l'horari habitual
Represa de l’horari habitual, de 08:30 a
20:30h.

15 de setembre

Bústia 24 hores
Posada en marxa de la bústia per al retorn
de documents 24h.

2020

30 de setembre

Nova guia d'acollida
Difusió de la guia d’acollida pels estudiants
de primer curs realitzada en tres idiomes:
català, castellà i anglès.

1 d'octubre

Formacions virtuals de tardor
Inici de les sessions de formació virtuals
per donar suport al Nivell 1, 2 i 3 de la
competència "Ús solvent de la informació"
del quadrimestre de tardor.

11 d'octubre

Time to talk online
Torna el Time to talk en línia ofert pel
Servei de Llengües i Terminologia de la
UPC.

30 d'octubre

Restricció d'horari
La Biblioteca canvia el seu horari.
Del 30 d'octubre i fins el 27 de novembre,
l'horari és de 10 a 14h.

2020

30 de novembre

Ampliació d'horari
A partir del 30 de novembre, s'amplia
l'horari d'obertura, de 8.30 a 18h.

1 de desembre

Campanya d'Advent
S’inicia la campanya “Les Biblioteques UPC
t’acompanyen fins Nadal” amb un
calendari d’advent publicat a les xarxes.

1 de desembre

Préstec de llibres a domicili
Nou servei de préstec de llibres a domicili
de les Biblioteques UPC, adreçat a
estudiants de grau, màster oficial i
doctorands de la UPC, PDI i PAS.

1 de desembre

Obertura sales de treball
Segueix les classes virtuals individualment
en les sales de treball de la Biblioteca.

28 de desembre

Obertura extraordinària
La Biblioteca obre en horari extraordinari
per exàmens finals el 28, 29 i 30 de
desembre de 10:00 a 18:00h, i el 31 de
desembre de 10 a 14h.

2020

La BCT en xifres

296

50

32

punts d'estudi habilitats per
treballar individualment

nous llibres comprats
en format electrònic

209

2300

863

nous llibres comprats en paper

préstecs de documents

reserves de documents

2526

11

625

mascaretes lliurades

certificats digitals
gravats

seguidors a Twitter (+29)

805

17

73

seguidors a Instagram (+91)

consultes de 15 usuaris

activitats formatives

préstecs de portàtils de 3 hores
(fins el 12 de març)

2020 La BCT en xifres

150,5

2283

8

hores d'activitats formatives

assistents a activitats
formatives

tallers organitzats per l'ICE
amb un total de 110 assistents

3

39

8

cerques d’informació ateses

documents comprats a càrrec dels
departaments del Campus de
Terrassa.

173

2296

10

sol·licituds de
documents rebudes
pel Servei d’Obtenció
de Documents

treballs acadèmics publicats a
UPCommons: 1722 TFG ESEIAAT,
6 TFG CITM, 267 TFG FOOT, 574
TFM

números i 71 articles de revista
publicats a UPCommons

sessions del servei Reserv@
un@ bibliotecar@

2020 La BCT en xifres

368
e-prints publicats a
UPCommons: 188 en obert,
89 amb embargament i 91
en tancat

26
tesis incorporades a
UPCommons – Tesis

898

8

treballs acadèmics i e-prints
de l’ESEIAAT i la FOOT a
GEOCommons

projectes europeus
competitius han rebut
suport

14
cerques de patents fetes al
Servei d'Informació de
Patents

649
publicacions del PDI del Campus
de Terrassa normalitzades i
validades a DRAC

12
consultes rebudes al
Servei de Protecció
Intel·lectual

