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1.Tecnologia i equipament informàtic
1.1 Xarxes socials

Twitter
Twitter continua sent un canal de comunicació molt utilitzat i útil. El nombre de seguidors ha
augmentat durant el 2015 fins a 520 (l’any 2014 en teníem 395).
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Google+
El Google+ de la BCBL es va crear a finals del 2013, però fa temps que aquesta xarxa social comença
a anar a la baixa. Durant el 2014 hem aconseguit una bona base de consultes al Google+ de la BCBL,
però el número de seguidors ha augmentat tímidament. A finals del 2014 hi havia 45 seguidors i
21.000 visites a la pàgina i hem tancat el 2015 amb 53 seguidors i 35.000 visites. Al març del 2016
hem creat una pàgina de Facebook de la BCBL per suplir la poca tirada del Google+.
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Storify

Nou perfil de la BCBL al Storify, una eina que ens permet crear timelines de forma ràpida i senzilla i
que és una xarxa social que ens ajuda a recollir dades i material d’altres xarxes socials.

La influència social de la BCBL
La influència social de la BCBL també s’ha anat incrementat durant l’any. Segons Klout, la BCBL va
tenir una influencia de 44 (sobre 100) durant el 2014 i 42 (sobre 100) durant el 2013. Durant el
2015 hem augmentat 4 punts respecte l'any 2013.
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1.2 Butlletins de la BCBL
L’any 2015 es van publicar 11 butlletins amb les notícies i activitats més rellevants de la biblioteca.
Algunes de les notícies que es van publicar als butlletins del 2014 són:

Espais
 Espais temporals de treball en grup
 Indicadors lluminós de les sales de treball en grup
 Obertures extraordinàries de les Biblioteques de la UPC
Serveis
 Modificacions de la llei de propietat intel∙lectual
 Programari dels ordinadors i portàtils de la biblioteca
 Estudi bibliomètric
 Novetats DRAC/Punts PAR
 Guia per publicar en accés obert
 Enquesta als usuaris de les Biblioteques UPC
 Vídeos de promoció de Mendeley (estudiants del campus Baix Llobregat)
 Avisos SMS dels mòbils disponibles
 Nou pla estratègic de les Biblioteques de la UPC

Col∙leccions
 Accés als llibres electrònics de la Guia docent
 Subscripcions de revistes pel 2015
 Bibliografia recomanada a les guies docents
 Acces a la Revista joVE
 Noves adquisicions arribades a la biblioteca
 Servei d’Obtenció de Documents
 Biblioteca de Llavors
 Exposició de materials sobre l’Agricultura i l’Espai
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1.3 Parc informàtic de la biblioteca
L’antiguitat dels portàtils de la biblioteca encara és un problema greu ja que cada vegada hi ha
menys ordinadors disponibles i els que funcionen cada vegada ho fan pitjor. El parc informàtic del
personal de la biblioteca es va canviar durant el 2015, per aquest motiu tenim menys aparells fora
de garantia que al 2014. El problema el trobem també amb els ordinadors que utilitzen els nostres
usuaris (aula informàtica, planta 2 i ordinadors de peu dret), ja que al no tenir garantia quan
s’espatllen s’han de substituir i es substitueixen per ordinadors igual de vells que els malmesos que
la BCBL té en estoc.
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1.4 Autoenregistrament de vídeos docents
Durant el 2015 s'han fet 20 autoenregistraments a l'aula de vídeo, la majoria els han fet alumnes de
la professora Joana Rubio (EETAC), que imparteix l'assignatura: "EMPRESA, TELECOMUNICACIONS I
SOSTENIBILITAT".
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2. Col∙leccions, bibliogràfiques, serveis i instal∙lacions
2.1 Instal∙lacions i equipaments
Zones soroll/silenci
Aquest any ha millorat molt la insonorització de la planta 2 (planta de silenci), gràcies a les
separacions fetes a les taules durant el 2014. A més, a finals d’any es van convertir en zones de
treball individual les taules que encara no ho estaven i per tant ara ja podem garantir que a la
Biblioteca hi ha una zona de treball en silenci.
Malauradament les retallades econòmiques han impedit que aquest any es poguessin posar els
vidres que falten per acabar d’insonoritzar la sala.

També hem de comentar que les dues aules de treball en grup (sense reserva) de la planta 1 són
molt utilitzades i valorades pels estudiants. El fet que els estudiants utilitzin aquestes zones
tancades i insonoritzades per fer treballs i activitats en grup, també ha afavorit que no hi hagi tant
de soroll a la planta 1.
Durant els exàmens s’habilita l’aula de formació de la planta 1, com a aula de treball en grup, sense
reserva.
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Sortida de les aules de treball en grup (planta 2)
Durant el 2015 s’ha instal∙lat a totes les aules de treball en grup unes llums que avisen a l’usuari
que el temps d’ocupació de la sala ha finalitzat. Aquesta mesura és molt útil quan hi ha poc
personal a la biblioteca i hi ha usuaris esperant que es buidi una sala que tenien reservada.
S’activen des d’uns interruptors instal∙lats al taulell de préstec i numerats del 1 al 9
correlativament, que fan referència a les 9 aules de treball en grup de la planta 2 de la Biblioteca. La
llum emet un senyal lluminós que dura uns 30 segons.

Aula enregistrament vídeo
S’ha treballat en el cablejat de l’aula d’enregistrament de vídeo, s’han seguit les indicacions del
Servei de Prevenció de Riscos Laborals i s’han posat els cables de tal manera que no obstaculitzin la
circulació dintre de la sala.
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Aula informàtica de la Biblioteca
L’aula informàtica de la Biblioteca és un dels espais més utilitzats. L’ocupació sol ésser del 50 % com
a mitjana i més superior (entre el 55 % i el 72 %) en períodes previs als exàmens. L’envelliment del
parc informàtic d’aquest espai és un dels temes sobre el qual s’haurien de trobar alternatives per
poder continuar oferint l’espai/servei.

2.2 Serveis
Visitants i ocupació
Tot seguit es mostren les dades d’ocupació de la Biblioteca durant el 2015, en total 119.645.
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Servei de préstec de portàtils i Citrix
L’any 2015 es van realitzar 6044 préstecs de portàtils. El descens respecte l’any 2014
és degut a la reducció del nombre de portàtils operatius, ja que al 2014 comptàvem
amb 19 portàtils operatius i al 2015 amb 17. Si tenim en compte que la Biblioteca al
2015, va obrir les seves portes al públic durant 222 dies, podem fer un càlcul
aproximat i dir que cada portàtil s’ha prestat unes 355 vegades durant tot el 2015.
Si observem el gràfic de més a baix, és pot veure clarament que el préstec de portàtils és molt
elevat els mesos previs als exàmens. Març, abril, maig, octubre i novembre són els mesos amb més
moviment de préstec de portàtils.
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Per poder aprofitar portàtils que estaven fora de garantia i als quals ja no es podia instal∙lar el
programari que necessitaven els estudiants, es va fer una prova pilot amb l’EETAC creant escriptoris
virtuals a 10 portàtils amb Citrix. Citrix XenDesktop és una solució de virtualització d’escriptoris
Windows que lliura a l’usuari un escriptori virtual que s’executa a un servidor remot. Des del juny
de 2015, la Biblioteca BCBL ofereix 10 portàtils en préstec amb el Software Citrix instal∙lat, per a
poder connectar‐se al servidor de les aules de l’EETAC i accedir al programari tècnic.
Servei de préstec d’equipaments
Els equipaments de la BCBL inclouen: e‐readers, usb, auriculars, claus taquilles, cadenats portàtils,
càmera, trípode... El total dels préstecs ha estat de 1202 i cada any augmenta.
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Servei de préstec de les sales de treball en grup
Cada any augmenta el nombre de reserves d’aquestes sales. En aquest cas els mesos en que hi ha
més reserves és el mes previ als exàmens (maig , octubre i novembre). L’any 2015 es van fer 3138
reserves d’aules, tot seguit és mostra l’ocupació per mesos:
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Tot i això, la Biblioteca va condicionar dos espais de la planta 1 com a aules de treball en grup.
Cada aula té una capacitat per a 30 estudiants. També són molt utilitzades, al 2016 hem començat a
recollir dades concretes d’aquestes sales (fins ara ho fèiem en general de la planta1) i hem comprat
pissarres per tal que els estudiants puguin fer exposicions i resolucions de problemes en grup en
aquest espai.
Evolució del préstec de les sales de treball en grup per anys:
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Servei de préstec de documents
Nombre de préstecs de documents: 5374
El préstec de documents en general disminueix, per varis motius, les retallades han impedit la
compra de nous títols d’interès (per tant les col∙leccions es van quedant desfasades), l’aparició dels
títols electrònics i en alguns casos la disminució en l’ús dels materials.
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La Biblioteca té la bibliografia bàsica i complementaria que es cita a les assignatures dels graus i les
introdueix a PRISMA, quan s’envia aquesta informació des de les direccions de les escoles o el PDI.
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Servei obtenció de documents (SOD)
L’any 2015 s’han servit 28 documents i s’han demanat i tramès 35 peticions a altres centres.

Servei de suport a la Recerca: Dades DRAC
Donant suport a la investigació del Campus durant l’any 2015 s’han revisat 597 documents a DRAC.
També es van realitzar estudis bibliomètrics de les publicacions del campus del primer semestre
de l’any.
ESAB: http://upcommons.upc.edu/handle/2117/77297
EETAC: http://upcommons.upc.edu/handle/2117/77295
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Servei de préstec de llavors (Biblioteca de llavors)
A principis del curs 2015‐2016 es va posar en funcionament la Biblioteca de llavors.
El préstec de llavors és un nou servei , creat amb la col∙laboració de la Fundació Miquel Agustí
(especialitzada en la conservació i millora de les varietats tradicionals catalanes), a través del qual
els membres de la UPC tenen al seu abast llavors de varietats catalanes.
Al ser un “préstec” els usuaris del servei es comprometen a través d’un contracte al retorn de les
llavors una vegada plantades i recollides de nou. També es va elaborar un vídeo de presentació del
servei.
Més informació a: http://bibliotecnica.upc.edu/serveis/servei‐prestec‐llavors‐bcbl

3. Habilitats informacionals
3.1 Estudis de Grau
Tot seguit és mostra un quadre amb les formacions que va realitzar la biblioteca durant el curs
2015.
En el cas de l’EETAC la competència en habilitats informacionals només es desenvolupa al primer
nivell, això vol dir que només els estudiants de primer curs reben una breu informació dels serveis i
recursos de la Biblioteca.
En el cas de l’ESAB es va desenvolupar a més cursos però d’una manera no uniforme. Caldria
aconseguir un model per a cada escola que permetés continuar desenvolupant els altres nivells de
la competència, per garantir que els estudiants del campus adquireixin els coneixements bàsics que
inclou aquesta competència.
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Durant el curs 2015‐2016 es van formar 361 estudiants de primer curs dels grau (inclosos els
estudiants del Grau de ciències culinàries de 2n perquè el 1er curs es fa a la UB).



Assignatures de l’ESAB on la Biblioteca ha impartit sessions de formació (curs 2014‐15 i
2015‐16):

1er curs (2015‐16)

Grau Enginyeria
Agrícola

Grau Sistemes
Biològics

Biologia

Biologia

Grau Enginyeria
Agroambiental i
del Paisatge
Biologia

Grau Enginyeria
Alimentaria
Biologia

Productes
d’origen animal

2n curs (2015‐16)

3er curs (2014‐15)

Tècniques de
producció
animal

Organismes
Aquàtics
TFG

4art curs (2014‐15)



Grau Ciències
Culinàries

TFG

Assignatures de l’EETAC on la Biblioteca ha impartit sessions de formació:

1er curs (2015‐16)

Grau en Enginyeria
de Sistemes
Aeroespacials

Doble titulació
(telecos/aero)

Grau en Enginyeria
Telemàtica

Grau en Enginyeria de
Sistemes de Telecomunicació

Empresa

Empresa

Empresa, Tecnologia i
societat

Empresa, Tecnologia i
societat

2n curs (2015‐16)
3er curs (2014‐15)
4art curs (2014‐15)

3.2 Màsters
La Biblioteca ha impartit sessions de formació a 17 estudiants dels màsters:

Master in Aerospace Science and Technology (MAST)

Tecnologies Facilitadores Essencials per a la Industria Alimentària i de Bioprocessos
( Ket4 Food + Bio)
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4.Col∙leccions
4.1 Pressupost
El pressupost per la compra de llibres, al 2015, va ser de 6.608,45 €. Els documents adquirits eren
peticions de títols per les titulacions de grau i de màster i algun llibres d’especialitat.
Durant el 2015 s’han cancel∙lat els següents títols de revista degut al seu baix ús.
-

Air Traffic control quarterly

-

Automática e instrumentación

-

Fish farming international

-

Horticultural review

-

Indústrias lácteas españolas

-

Mundo electrónico

-

Ovid User Licence

-

Pastry reovlution

-

Revue suisse de viticulture, arobriculture et horticulture

-

Seafood international

-

Space times

-

Terra e vita

-

Transactions of the ASABE

-

Crop science

Per altra banda també s’ha iniciat la subscripció a alguna secció de les revistes JoVE:
-

Essentials of biology 1 : yeast, Drosophila and C. elegans
Essentials of biology 2 : mouse, zebrafish, and chick

4.2 Llibres de departament
La Biblioteca ha catalogat 123 documents dels departaments del campus. Aquests documents són
llibres comprats amb pressupostos de cada departament i que no estan físicament a la biblioteca.
S’han catalogat 45 documents de departaments de l’ESAB i 78 de l’EETAC.
4.3 PRISMA
La Biblioteca continua entrant els canvis de la bibliografia docent a PRISMA. Com a novetat durant
el 2015 es va introduir a PRISMA la bibliografia dels màsters que hi apareixen (MASTEAM i
Ket4Food) i es va començar amb l’adquisició d’alguns dels títols que no teníem al nostre fons
bibliogràfic.
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5. Coneixement UPC
5.1 Dipòsit d’exàmens
Durant el 2015 la Biblioteca ha continuat penjat els exàmens de l’ESAB al Dipòsit d’exàmens de la
UPC.

5.2 Base de dades de Treballs Acadèmics
Es van incorporar i indexar 258 Treballs Final de Grau a la base de dades de TFG de la UPC. 161 de
l’EETAC i 97 de l’ESAB. L’increment de treballs de l’escola d’Agricultura respecte anys anteriors es
degut al fet que ara tots s’introdueixen automàticament amb l’aplicatiu que ja existia en l’entrega
de Treballs de l’EETAC.

6. Activitats culturals i cooperació
6.1 Activitats culturals
Sant Jordi
Durant la setmana de Sant Jordi a la Biblioteca es va preparar una
exposició de llibres i vídeos de la col∙lecció de cuina pròpia de la BCBL.
Per a promocionar i aconseguir més seguidors al twitter, el dia de sant
Jordi, es van amagar roses de cartolina per tots els espais de la
Biblioteca, els usuaris havien de buscar‐les i un cop trobades s’havien
de fer una foto amb la rosa i publicar‐la al Twitter. L’obsequi per als
qui hi van participar era una recepta de cuina de “Sant Jordi”, que
entre elles estaven el pa de Sant Jordi, roses fetes amb poma,
bombons en forma de rosa, galetes i crema de bavaroise feta amb
pètals de rosa; a més de la recepta també regalàvem un llibre gentilesa
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d’editorials amb les quals hem col∙laborat.
6.2 Cooperació amb l’entorn
Visites a la Biblioteca
Durant el 2015 la Biblioteca ha donat suport a l’Oficina de Promoció del Campus fent visites als
estudiants de batxillerat i als participants dels programes de difusió, Marc XXI entre ells.

7. Gestió i organització interna

7.1. Assistència a Jornades i Congressos
El personal de la Biblioteca va participar al:
 III International Seminar on LIS Education, Universitat de
Barcelona, 4‐5 Juny 2015.
On va presentar un pòster sobre l’organització de les dades
de recerca.
I a la reunió:
 ORCID Outreach Meeting, Universitat de Barcelona, 18‐19
Maig, 2015

7.2 Assistència a cursos de formació

 Un recorregut per la web 2.0. Aplicacions per treballar en xarxa i a la xarxa
 Taller de llengua catalana
 Iniciació al retoc d’imatges amb GIMP
 Com fer un videotutorial: tècniques i consells per fer‐ho fàcil i efectiu.
 Atenció a l’usuari en anglès: nivell bàsic III
 Protecció de dades en el disseny TIC: aplicar la LOPD en l’origen
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7.3 Organització interna
Durant el 2015 han treballat a la biblioteca 7 bibliotecaris, 2 tècnics de suport i dos becaris de 10 i
15 hores.
Cal destacar que 7 de les 9 persones que treballen a la biblioteca ho fan amb reduccions de
jornada, les hores de reducció de tot el personal de la BCBL equivalen a dues persones en jornada
completa. Aquesta casuística no facilita l’organització diària de la biblioteca i sobretot l’obertura i el
tancament en moments puntuals.
De gener a setembre del 2015 la Biblioteca ha comptat amb una persona menys ja que la cap ha
estat de baixa i permís maternal. Les tasques de direcció i organització de la biblioteca les han
assolit durant aquest període les dues persones responsables de servei, amb la conseqüent
reestructuració interna que això ha suposat.
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