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Us presentem a continuació les principals activitats realitzades a la

Biblioteca del Campus de la UPC a Terrassa (BCT) així com les dades d’ús

dels serveis més destacats que s’han dut a terme durant el 2021, tant

presencial com virtualment.

Malauradament, el 2021 encara ha estat marcat per la pandèmia però poc a

poc s’han anat reactivant els serveis habituals anteriors al confinament. 

A partir del mes de setembre s’han recuperat les classes presencials al

100%, però fins a mitjans d’octubre no s’ha assolit el 100%

d’aforament, aspecte que ha condicionat l’ús d’alguns dels nostres

espais, especialment les sales de treball en grup, amb les pertinents

restriccions de distància física entre usuaris. Per altra banda, continua

essent obligatori l’ús de la mascareta dins l’interior de l’edifici.

Malgrat les restriccions sanitàries, tot l’equip hi hem treballat intensament

per poder donar un servei, el més eficaç possible als nostres usuaris.

Terrassa, abril de 2022.

Lluïsa Perona, Cap de la Biblioteca del Campus de Terrassa.
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S’han ofert sessions de formació sobre habilitats informacionals i gestió de

recursos d’informació en diferents especialitats i temàtiques.

activitats formatives
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52  

163,5 hores

assistents2801

Formació d'usuaris
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Evolució del nombre d'hores i sessions
*No s'inclouen les sessions d'acollida

Evolució del nombre d'assistents
*No s'inclouen les sessions d'acollida



5 tallers a Atenea

Nivell 1

793
537

inscrits

assistents

7 tallers a Atenea

Nivell 2

602
481

inscrits

assistents

5 tallers a Atenea

Nivell 3

468
429

inscrits

assistents

S'ha continuat amb la col·laboració amb l'ESEIAAT en la implementació de la

competència "Ús solvent dels recursos d'informació" als graus.

Aquest curs s'ha virtualitzat totalment el suport en els diferents nivells de la

competència. S'ha desenvolupat un taller a Atenea per a cada nivell de la

competència, amb el suport de l'entorn de treball H5P.
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I, a més, 13 tallers que formen part de l'itinerari formatiu "La teva tesi

doctoral" adreçats a estudiants de doctorat amb un total de 252 assistents.
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S’ha col·laborat en el Master’s Degree in Space and Aeronautical

Engineering, dins l’assignatura Research and Aerospace Project

Management, amb la preparació de tot el material docent en anglès i

la impartició de 2 sessions online, amb un total de 11 assistents.

S’ha col·laborat en el Master’s Degree in Management Engineering,

dins l’assignatura Management Tools for Research, amb la impartició

d’1 sessió online, amb un total de 2 assistents.

S’ha col·laborat en el Màster Universitari en Enginyeria de Sistemes

Automàtics i Electrònica Industrial, dins l’assignatura Gestió de

projectes, amb la impartició d’1 sessió online, amb un total de 11

assistents.

S’ha col·laborat en el Màster Universitari en Estudis Avançats en

Disseny-Barcelona (MBDesign), dins l’assignatura Mètodes i Processos

d'Investigació Aplicats al Disseny Industrial de Productes, amb la

impartició d’1 sessió online, amb un total de 8 assistents.

S’han elaborat 2 tallers online per als estudiants de grau del CITM que

han d’elaborar el TFG, amb un total de 82 assistents.

Altres col·laboracions

També s'ha impartit 1 taller organitzat per l'ICE adreçat a PDI amb 15 assistents.
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Suport a la recerca
S'han atès 33 cerques d'informació especialitzada, mitjançant el Servei

d'Informació Especialitzada (SIE).

Informació especialitzada

Servei d'Obtenció de Documents (SOD)

El Servei d'Obtenció de

Documents de la BCT ha

rebut 149 sol·licituds de

documents (142 còpies i 7

préstecs) per part d'usuaris

del Campus de Terrassa dels

quals, 90 (60.4%) s'han

demanat a centres externs a

la UPC.

El Servei d'Obtenció de

Documents ha donat resposta

a 15 peticions de centres

externs rebudes.

149 Sol·licituds de documents
142
7

còpies

préstecs

Des dels departaments del CT s'han atès 3 peticions de documents rebudes

de centres externs a la UPC, totes tres han estat còpia de documents.
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Suport als projectes de recerca
competitius

S’ha contactat amb els investigadors principals dels 16 projectes iniciats aquest

any, per donar suport a l’acompliment dels requisits de publicació en obert i la

gestió de les dades de recerca que se’n deriven.

Projectes europeus i nacionals al Campus de Terrassa

Col·laboració amb el CTT del Campus

Per a la millora del flux d’informació relacionada amb els projectes i el suport

ofert. També s’han atès consultes específiques d’investigadors relacionades amb

els requisits de publicació en obert dels projectes.

Col·laboració entre biblioteques UPC

En l’elaboració i difusió de materials relacionats amb el suport als investigadors

de la UPC que participen en projectes competitius.

S’ha difós el Servei de Propietat

Intel·lectual (SEPI).

SEPI
Servei de Propietat Intel·lectual

Durant el 2019 s’ha donat resposta a 6 consultes rebudes i s’ha potenciat la

introducció de continguts sobre drets d’autor i propietat intel·lectual a les

activitats formatives impartides per la biblioteca.

S’ha col·laborat en la impartició del taller organitzat per l’ICE “Els drets

d’autor en l’elaboració d’articles de revista”.

Servei de Suport a la Informació
sobre Patents
Durant el 2021 s’han realitzat 5 informes de cerques de patents.

https://bibliotecnica.upc.edu/propietat-intellectual/servei-propietat-intellectual-sepi
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Accés obert
Dins el marc de la Setmana Internacional de l’Accés Obert s’ha presentat l’informe

“Treballs acadèmics del Campus de Terrassa de la UPC més consultats durant el

2020”, que mostra els 10 treballs acadèmics presentats a les escoles del Campus

de Terrassa més consultats durant el 2020 a través d'UPCommons.

UPCommons 
Portal del coneixement obert de la UPC
S’ha incrementat la presència de la producció científica generada al Campus de

Terrassa: Treballs acadèmics, E-prints UPC, Revistes UPC, Tesis doctorals i

Videoteca digital de la UPC:

750 treballs acadèmics publicats

443 e-prints publicats

10 números i 103 articles de revista

publicats

41 tesis incorporades a UPCommons - Tesis

S’han incorporat  a UPCommons - Congressos, 107 noves contribucions

presentades als 4 congressos següents: III Jornada de recerca EGE-UPC (19), II

Congreso Internacional de Agua y Sostenibilidad (42), 2n Congrés Dones Ciència i

Tecnologia, WSCITECH21 (31), Light Research Café : Junior Explosion! (15).

Producció científica

https://upcommons.upc.edu/handle/2117/354413
https://upcommons.upc.edu/handle/2117/354413
http://upcommons.upc.edu/tesis
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S’ha participat en el procés de revisió de qualitat de les dades bibliogràfiques

introduïdes a DRAC. S’han normalitzat i validat 708 publicacions del PDI del

Campus de Terrassa.

DRAC.
Descriptor de la Recerca i l'Activitat
Acadèmica de la UPC

Evolució del nombre d'activitats revisades a DRAC.

Ac
tiv

ita
ts

GEOCommons. La UPC en el territori
S’han afegit 81 publicacions geolocalitzades noves del Campus de Terrassa a

GeoCommons.

http://geocommons.upc.edu/
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Articles indexats d'investigadors
S’ha creat una pàgina web a Bibliotècnica per a l’informe anual que la

biblioteca elabora amb el recull dels articles publicats per als investigadors

del Campus de Terrassa en revistes indexades al Journal Citation

Report durant el 2020.

https://bibliotecnica.upc.edu/bct/serveis/produccio-cientifica-campus-terrassa-2020
https://bibliotecnica.upc.edu/bct/serveis/produccio-cientifica-campus-terrassa-2020


Col·leccions

Energy 2020 i 2021

Engineering 2017 i 2020
1962 títols

323 títols

Compra

Accés

Engineering 2021
770 títols

Intelligent Technologies & Robotics 2019-2021
1570 títols

  1.665 títols
d’Arquitectura,

Urbanisme i Disseny

 294 títols politècnics

 1.170 títols
d’Arquitectura i Disseny

Les biblioteques de la UPC han comprat les següents col·leccions de llibres
electrònics durant l’any 2021:
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Adquisicions

A banda, hem subscrit les plataformes de llibres:

S’ha gestionat l’adquisició de 11 documents a càrrec dels departaments del
Campus de Terrassa.
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Bibliografia recomanada
S’han fet diverses accions per fomentar l’ús dels llibres electrònics citats a la guia
docent, entre les quals, la presentació d'aquests documents en un format més
visual, agrupats en titulacions i assignatures.

S’ha creat una pàgina web per facilitar i potenciar la consulta dels recursos

electrònics per àrees temàtiques.

S’ha creat una sèrie de video tutorials que expliquen de manera breu les

principals funcionalitats de l’eina de cerca DiscoveryUPC.

Difusió

UPCommons

https://bibliotecnica.upc.edu/bct/colleccions/recursos-electronics-area-tematica
https://bibliotecnica.upc.edu/bct/colleccions#bibliografia-recomanada-assignatures
https://bibliotecnica.upc.edu/bct/colleccions/recursos-electronics-area-tematica


A
bril, 2022

Visibilitat i col·leccions UPC
Biblioteca C

am
pus Terrassa

Inform
e d'activitats

ZonavídeoUPC
Durant el 2021 s'ha migrat el material de la videoteca a la plataforma

institucional Zonavídeo. La seva promoció ha estat a través d’una infografia.

Indexació de més de 500

vídeos migrats de la

Videoteca d’UPCommons o

Media Terrassa.

Aprèn.
Nou portal de la producció docent del
professorat de la UPC
Durant el 2021, s'han introduït apunts dels professors:

Ernest Bernat Massot. Manel Soria Guerrero.

https://zonavideo.upc.edu/
https://upcommons.upc.edu/handle/2117/361070
https://apren.upc.edu/ca/professorat/1061491
https://apren.upc.edu/ca/professorat/1003031


Memòria Digital UPC

S’han introduït  340 fotos de l'ESEIAAT i 36 fotos de la FOOT durant el 2021.

A
bril, 2022

Biblioteca C
am

pus Terrassa
Inform

e d'activitats

https://memoriadigital.upc.edu/


La BCT a les xarxes
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Campanya #LaBCTRecomana

Posem en funcionament

l'etiqueta #LaBCTRecomana a

Instagram per a que "treguis el

millor profit dels recursos i

serveis que t'oferim des de les

biblioteques de la UPC".

Comunicació

Seguidors a les xarxes
Twitter Instagram

2017 2018 2019 2020 2021
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Col·laboracions

L'objectiu és promoure la lectura alhora que es recapten fons a benefici de

Recicla Cultura que es dedica a projectes de formació en llengua catalana de

persones d'origen migrat o en situació de vulnerabilitat.

#Reciclacultura
Per celebrar la segona Diada de Sant Jordi en pandèmia, hem preparat

una versió digital de la nostra tradicional paradeta de llibres.

Dia Internacional de la Llum
Amb motiu del Dia Internacional de la Llum, el 12 de maig, es va elaborar una

guia de lectura virtual sobre llibres d'Òptica i Visió, en col·laboració amb la FOOT.

https://www.reciclacultura.org/
https://view.genial.ly/601c1f85132ee50d3ed7ac74/guide-dil-guia-de-lectura
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Smart Point

Light Research Café

Instal·lació d'un Punt de Recollida

intel·ligent al TR10. És un sistema

d'armariets que permeten rebre

compres online. Cal registrar-se per

fer ús.

Des de la FOOT i l'Área Joven de la

Sociedad Española de Óptica

(SEDOPTICA) organitzem per a joves

investigadors  el Light Research Café:

Junior Explosion! amb el suport de la

biblioteca. Totes les aportacions estan

penjades a Zonavideo UPC.

Des de la biblioteca hem contribuït a l'exposició 'Mart. El mirall vermell'

amb la cessió de 7 exemplars de la nostra col·lecció de fons antic.

Cessió de documents per exposicions

https://zonavideo.upc.edu/series/60a4ed4aa5ad8c494445514a
https://t.co/LRuM90Nsyr?amp=1
https://t.co/LRuM90Nsyr?amp=1
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El personal de la biblioteca ha assistit a diverses activitats formatives,

d’acord amb el perfil i especialització corresponent. Entre d'altres:

Formació del personal



La BCT en xifres

125 llibres comprats en
paper

34.037 visitants

 

247 dies
d'obertura

 

2314 préstecs de
documents

 

319 préstecs de
portàtils per hores

2306 mascaretes UPC
lliurades

4426 préstecs totals 11 documents
comprats  a càrrec dels

Departaments

 2691 hores d'obertura

376 fotos introduïdes a
la MDUPC 

16 projectes europeus
competitius han rebut

suport

750 treballs publicats a
UPCommons
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La BCT en xifres

 103 articles de revista
publicats a UPCommons

 443 e-prints
publicats a

UPCommons

41 tesis
incorporades a

UPCommons-Tesis

708 publicacions del PDI
del Campus de Terrassa
normalitzades i validades

a DRAC

81 noves publicacions
geolocalitzades del

Campus de Terrassa a
GeoCommons

 

17 certificats digitals
gravats

 

33 cerques d'informació
ateses

 

164 sol·licituds de
documents rebudes pel

Servei d'Obtenció de
Documents

 

6 consultes rebudes al
Servei de Protecció

Intel·lectual
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http://geocommons.upc.edu/


La BCT en xifres

5 cerques de patents fetes
al Servei d'informació de

Patents
 

663 seguidors a Twitter
(+33) 

 

885 seguidors a
Instagram (+65) 

 

52 activitats formatives
 

163,50 hores d'activitats
formatives

 

2801 assistents a
activitats formatives

1 taller organitzat per
l'ICE

 

13 tallers de doctorat
 

252 assistents als tallers
de doctorat
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