
8a Jornada de Bones Pràctiques del CRAI de la UB 

Estades en institucions del CSUC

26 de novembre de 2019



Concepción Juana
Unitat de Recerca

Visita a:

Biblioteca Rector Gabriel Ferraté
Campus Nord UPC 

3 de juliol de 2019



Biblioteca Rector Gabriel Ferraté

Programa de la jornada:

 Benvinguda i visita a la BRGF (Miquel Codina - Cap de la BRGF)

 recerTIC UPC. Nova aproximació als estudis bibliomètrics (Miquel Codina)

 Serveis personalitzats per als doctorands (Ruth Íñigo – Servei de Recerca)

 Presentació de la Iniciativa Digital Politècnica (Jordi Prats-Cap IDP)

 GeoCommons. La UPC en el territori (Fran Mañez – Informàtic del SBPA)



Benvinguda i visita a la BRGF

Planta -1



Planta 0

Àrea clic

Sala u-win Sala u-room



Planta 1
Sales de treball

Zones d’estudi. Plantes 2 i 3



RecerTIC UPC. Nova aproximació als estudis bibliomètrics

 Producció científica de la UPC en temes 
emergents de l’àmbit de les TIC

 Estreta col·laboració amb les diferents
Escoles o Unitats

 Imatge significativa de la producció dels 
investigadors de la UPC i especialment de les 
relacions de coautoria, afiliació i àmbit 
temàtic

 Basats en articles de revista i publicacions de 
congressos amb autoria UPC, publicats entre 
2007 i 2017, i indexats a la base de 
dades Web of Science Core Collection



 Research Café:

 Espai de trobada per a doctorands i 
investigadors on explicar els seus projectes i 
intercanviar idees

 Presència d’un professor, expert en el tema a 
tractar

 Prova pilot d’acompanyament dels doctorands: 

 Sessions sobre eines, recursos i temes que els 
poden interessar o que poden necessitar per a la 
seva tesi

 Es fa a tres biblioteques: la BRGF, la del campus 
de Manresa i la ETSEIB

Serveis personalitzats per als doctorands 



Iniciativa Digital Politècnica

 Dona suport:

 A la creació de continguts digitals per a la 
docència i la recerca

 A la publicació en obert, sota llicència CC, 
al repositori UPCommons de tot tipus de 
treballs

 Als editors de revistes científiques de la 
UPC. Ofereixen una convocatòria d’ajuts 
amb una dotació de 10.000€ a l’edició de 
revistes científiques en accés obert



GeoCommons. La UPC en el territori

 Portal web de geolocalització de la 
producció científica de la UPC

 Està integrat a UPCommons i es 
gestiona amb software lliure

 Existeix una versió simplificada 
(geolite) per poder inserir a 
qualsevol pàgina web

 A geoUP4 participen les 4 
universitats politècniques espanyoles 
(València, Madrid, Cartagena i UPC), 
la Universitat de Girona i la 
Universitat Carlos III de Madrid 
(uc3m)



Moltes gràcies!
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