
T’oferim espais i equipaments
Disposem d’equipaments per a ús personal o docent a l'aula,
com ara ordinadors portàtils, tauletes, plaques Arduino o
altres instruments.

Et facilitem espais flexibles per fer seminaris i
videoconferències o bé per dur a terme activitats de promoció
cultural i divulgació cientificotècnica.

T’oferim formació 
Preparem sessions formatives programades o a la carta per
ensenyar l’estudiantat a cercar, avaluar i presentar la
informació.

Impartir les classes

T’ajudem a crear els teus propis materials docents
T’oferim, en algunes biblioteques, espais i equipaments en
règim d’autoservei per elaborar materials audiovisuals.

T’informem sobre els drets d’autor, les llicències a atorgar
als teus materials, t'expliquem com els has de signar i et
donem suport en la prevenció del plagi.

T’assessorem a l’hora d’elaborar bibliografies i fer citacions.

Amb Iniciativa Digital Politècnica, l’Oficina de Publicacions,
pots editar i publicar els teus llibres en les coŀleccions
UPCGrau i UPCPostgrau.

T’ajudem a organitzar les teves assignatures
Al Punt Atenea Biblioteques-ICE t'ajudem a organitzar els
continguts de la teva assignatura i et resolem dubtes.

T’expliquem com  pots publicar directament els teus materials
des d’Atenea a UPCommons i Aprèn.

Tenim els recursos que necessites
T’ajudem a seleccionar i comprem els llibres, en format paper
o electrònic, que recomanes a l’estudiantat. 

Al DiscoveryUPC pots trobar les millors coŀleccions de llibres,
bases de dades i llibres electrònics contractats per la
Universitat.

Accés a Bibliotècnica, la biblioteca digital de la UPC, amb tots
els recursos i serveis que t’oferim les biblioteques.

Elaborem tutorials i guies temàtiques amb una selecció de
recursos d’informació.

Preparar les classes

Et facilitem la publicació, la visibilitat i la
preservació de la teva producció docent

A Aprèn, el portal de la producció docent del professorat, hi
pots visualitzar i compartir la teva producció docent. 

A UPCommons hi pots dipositar i preservar els teus materials
docents.

A Zonavídeo hi pots publicar i preservar els teus continguts
docents audiovisuals.

Preservar, recuperar i compartir

CARTA DE SERVEIS DE SUPORT A
LA DOCÈNCIA. Biblioteques UPC

 info.biblioteques@upc.edu 
 

 No dubtis a contactar amb la teva biblioteca!


