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La Biblioteca ETSAB i la Biblioteca ETSAV, a més de la seva col·lecció de llibres, posem a la vostra 
disposició un munt de recursos especialitzats en arquitectura i urbanisme molt útils per als 
vostres estudis i recerques1.  
 
A la majoria d’ells hi podeu accedir des del catàleg UPC o des d’UPCommons, portal de 
coneixements de la UPC. 
 
Aquesta guia té per objectiu facilitar-vos la localització perquè en pugueu treure el màxim profit. 
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1
 Per consultar documents electrònics d’accés restringit seguiu les instruccions a la web. 

http://cataleg.upc.edu/*cat
https://upcommons.upc.edu/
https://upcommons.upc.edu/
https://bibliotecnica.upc.edu/ebib
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Arxius d’arquitectura i urbanisme  
Recull d’arxius i altres serveis d’informació a Barcelona i Catalunya per localitzar documentació 

sobre projectes d’arquitectura i urbanisme.  

També podeu accedir a alguns arxius des del catàleg UPC.   

A més, a la biblioteca trobareu els arxius complets publicats per l’editorial Garland amb 

documentació de projectes de Mies, Le Corbusier, Aalto, Kahn, Schindler i Sauvage.   

Bases de dades d’arquitectura i urbanisme 
Algunes bases de dades permeten localitzar articles de revista publicats a les revistes 

especialitzades en arquitectura, urbanisme, construcció... sobre qualsevol tema. Us expliquem 

quines són i com consultar-les. 

També podeu accedir a algunes bases des del catàleg UPC que us donen accés a altres recursos 

que poden ser del vostre interès: 

 Bases de dades d’arquitectura 

 Bases de dades d’urbanisme 

Cartografia digital 
Selecció de webs on trobareu cartografia en línia de Barcelona, Catalunya i altres llocs. 

Guies temàtiques 
Guies que ajuden a localitzar informació sobre temes (per exemple, edificis de Barcelona).  

Llibres i revistes antigues 
Al Catàleg UPC podeu localitzar el fons antic de la biblioteca ETSAB format per aproximadament 

4.500 volums publicats entre el segle XVII fins i la  primera meitat del XX i 120 títols de revistes 

editades entre finals del segle XIX i principis del XX. 

Una part d’aquest fons ha estat digitalitzat i es pot consultar al Portal de Fons Antic de la UPC 

 

 

 

 

 

Material docent (apunts d’assignatures) 
Materials elaborats pels professors de la UPC en la seva activitat acadèmica. 
 

http://cataleg.upc.edu/record=b1466515~S1*cat
http://cataleg.upc.edu/search~S1*cat/?searchtype=X&searcharg=arxius+arquitectura&searchscope=1&sortdropdown=-&SORT=D&extended=0&SUBMIT=Cerca&searchlimits=&searchorigarg=.b1466515
http://cataleg.upc.edu/search~S1*cat?/sGarland+architectural+archives/sgarland+architectural+archives/-3%2C-1%2C0%2CB/exact&FF=sgarland+architectural+archives&1%2C6%2C
http://hdl.handle.net/2117/166126
http://cataleg.upc.edu/search~S1*cat/?searchtype=X&searcharg=bases+dades+linia+arquitectura&searchscope=1&sortdropdown=-&SORT=DZ&extended=0&SUBMIT=Cerca&searchlimits=&searchorigarg=Xbases+dades+linia+arquitectura
http://cataleg.upc.edu/search~S1*cat/X?SEARCH=%28bases%20dades%20linia%20urbanisme%29&searchscope=1&SORT=D
http://upcommons.upc.edu/handle/2117/76776
http://cataleg.upc.edu/search~S1*cat/?searchtype=X&searcharg=guies+tematiques+biblioteca+ETSAB&searchscope=1&sortdropdown=-&SORT=DZ&extended=0&SUBMIT=Cerca&searchlimits=&searchorigarg=Xbases+dades+linia+arquitectura
http://cataleg.upc.edu/search*cat/?searchtype=s&searcharg=arquitectura+de+barcelona&SORT=D&sortdropdown=-&searchtype_aux=s&searchscope=1
https://bibliotecnica.upc.edu/etsab/colleccions#fons-antic
http://cataleg.upc.edu/search~S1*cat?/dPortal%3A+Fons+antic+de+la+Biblioteca+de+l%7bu2019%7dEscola+T%7bu00E8%7dcnica+Superior+d%7bu2019%7dArquitectura+de+Barcelona+%28ETSAB%29/dportal+fons+antic+de+la+biblioteca+de+lescola+tecnica+superior+darquitectura+de+barcelona+etsab/1%2C2%2C3221%2CB/exact&FF=dportal+fons+antic+de+la+biblioteca+de+lescola+tecnica+superior+darquitectura+de+barcelona+etsab&1%2C3095%2C/indexsort=-
http://cataleg.upc.edu/search~S1*cat?/dPortal%3A+Fons+antic+de+la+Biblioteca+de+l%7bu2019%7dEscola+T%7bu00E8%7dcnica+Superior+d%7bu2019%7dArquitectura+de+Barcelona+%28ETSAB%29/dportal+fons+antic+de+la+biblioteca+de+lescola+tecnica+superior+darquitectura+de+barcelona+etsab/1%2C2%2C3221%2CB/exact&FF=dportal+fons+antic+de+la+biblioteca+de+lescola+tecnica+superior+darquitectura+de+barcelona+etsab+revistes&1%2C126%2C/indexsort=-
http://fonsantic.upc.edu/handle/2099.4/5
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La majoria dels apunts elaborats a l’ETSAB estan al mòdul 11 de la planta 0 organitzats per 

departament.  Podeu localitzar la col·lecció sencera al catàleg UPC.  

A UPCommons, el dipòsit de la UPC també trobareu materials docents en línia. 

 ETSAB  

 ETSAV  

Projectes final de carrera 
 Anteriors al 2008 en paper: 

Es localitzen al catàleg UPC: 

- Seleccionant l’opció Cerca avançada al catàleg. 
- Seleccionar a la casella Àmbit TGM, PFM i Tesines. 
- Buscant per tema, autor, títol.... i limitant a tipus de material Gràfic imprès. 
- També podeu limitar per Biblioteca, anys 

 

 
 

 Posteriors al 2008 en format electrònic en línia: 

Presentats a l’ETSAB  

Presentats a l’ETSAV  

 

http://cataleg.upc.edu/search*cat/?searchtype=d&searcharg=portal+apunts+de+l%27etsab&SORT=D&sortdropdown=-&searchtype_aux=d&searchscope=1
http://ocw.upc.edu/courses_ue/210
http://ocw.upc.edu/courses_ue/290
http://cataleg.upc.edu/
https://upcommons.upc.edu/pfc/handle/2099.1/3981
https://upcommons.upc.edu/handle/2099.1/1436
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Revistes especialitzades 
La col·lecció de revistes de les biblioteques de l'ETSAB i de l’ETSAV inclouen més de 250 títols de 

revistes especialitzades en arquitectura, construcció i urbanisme. A la web podeu consultar un 

llistat dels títols per àrees temàtiques tant en paper com electrònic. 

Tesines de màster  
Alguns dels treballs presentats per obtenir el títol de màster estan consultables en línia al dipòsit  

UPCommons.  

 

Tesis  
Les tesis doctorals llegides a la UPC (electròniques o en paper) es localitzen a través del catàleg 

UPC. 

Altres recursos per localitzar tesis doctorals arreu del món són: 

 Tesis Doctorals en Xarxa(TDX):  dipòsit en accés obert de tesis llegides en els 

darrers anys a diferents universitats catalanes i espanyoles. 

 Open Access Theses and Dissertations (OATD): més d'un milió de tesis doctorals 

en accés obert de prop de 600 universitats i institucions d'arreu del món. 

 DART Europe: 100.000 tesis electròniques llegides a les universitats europees. 

 TESEO: informació sobre les tesis llegides a Espanya des del 1976. 

Vídeos digitals  
Vídeos de presentacions, conferències, tutorials i altres actes acadèmics produïts per: 

 

 ETSAB  

 ETSAV  

 

 

https://bibliotecnica.upc.edu/etsab/colleccions#revistes-etsab
https://upcommons.upc.edu/handle/2099.1/3981
https://upcommons.upc.edu/handle/2099.1/3981
http://cataleg.upc.edu/search~S8*cat
http://cataleg.upc.edu/search~S8*cat
http://www.tdx.cat/
http://www.oatd.org/oatd/search
http://www.dart-europe.eu/basic-search.php
https://www.bvsspa.es/profesionales/bbdd-y-otros-recursos/recursos/teseo-base-de-datos-de-tesis-doctorales
https://upcommons.upc.edu/video/handle/2099.2/179
https://upcommons.upc.edu/video/handle/2099.2/184

