
APRÈN UPC 



1. Objectius de la col·lecció aprèn

 Millorar l’edició dels materials docents creats pel professorat de la UPC i 
publicats al portal APRÈN

 Creació d’una imatge i estil corporatius que identifiqui que són de la UPC i 
del seu professorat

 Definir la identificació i la qualitat de les dades bibliogràfiques del document
 Definir la tipologia de documents i formats de la nova col·lecció
 Protegir i preservar els materials docents del professorat de la UPC    



2. Aprèn. Tipologia de continguts

Inclou les tipologies de documents que el professorat habitualment crea:

 Apunts 
 Exercicis 
 Pràctiques 
 Problemes
 Treballs 



3. Continguts de la col·lecció Aprèn

 Els autors poden redactar els continguts amb el manual d’estil que considerin,
també incloure imatges, gràfics, taules, fórmules etc. 

 S’aconsella l’ús dels recursos i manuals d’estil de la UPC.

 Els continguts es poden redactar en l’idioma que consideri l’autor.

 És recomanable que les imatges utilitzades als documents siguin propietat de l’autor 
o autora i/o amb llicències Creative Commons. Si no és el cas, l’autor ha de donar 
permís per al seu ús.



4. Aprèn: Elements de la portada

ÀMBIT UPC

ICONA ÀMBIT UPC

DADES 
BIBLIOGRÀFIQUES

ESPAI LOGOS
ESCOLA/DEPARTAMENT LOGO UPC

TIPOLOGIA 
DOCUMENT

COL·LECCIÓ I LOGO APRÈN

Element fixe

Element editable

Element optatiu



5. Aprèn: Esquema del document
 Tots els elements de la portada es troben ordenats dins d’una taula. 

Això permet una correcta alineació.

 Els elements: Tipus, Curs, Quadrimestre, Centre, Idioma i Data, són
llistes desplegables i s’ha d’escullir un element de la llista.

 Els elements Títol, Autoria, Assignatura i Titulació són quadres de 
text amb format, de 1 o més línies.

 En el cas que les metadates ocupin més espai, es pot ajustar les files 
de la taula 3 i/o 12 per mantenir la separació entre metadates i icones
i mantenir les icones alineades al marge inferior de la página.
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6. Dades bibliogràfiques dels documents

Tots els documents portaran a la portada les següents dades:

▪ Àmbit de coneixement segons biblioteques UPC
▪ Tipus de contingut: Apunts, exercicis, treballs, pràctiques…
▪ Títol/Informació complementària al títol
▪ Autor/s (Nom i Cognoms normalitzats)
▪ Assignatura / Assignatures
▪ Titulació / Titulacions
▪ Centre UPC
▪ Curs i Quadrimestre (opcional)
▪ Idioma
▪ Data de publicació
▪ Logotip UPC
▪ Logotip de l’escola o departament (opcional)



7. Aprèn: Edició de la portada

 Els documents editables de portada pels àmbits de coneixement amb format vertical i horitzontal el 
trobareu a upc.edu/idp/apren

 S'han de mantenir intactes:
 Els elements fixos (segons l'esquema de la pàgina anterior)
 El color de fons
 L'estil del text definit al document, Només es pot fer més petit en cas que fos necessari per 

encabir totes les dades.
 Es pot afegir el logo de l'escola segons la normativa UPC a l'espai reservat a sota a l'Esquerra
 Afegir les metadades del document. Com més complet sigui, millor. 
 La classificació s'ha fet per àmbits de coneixement segons la classificació de biblioteques UPC



8. Aprèn: Publicació de la portada

Cóm afegir la portada al document?

 Al document en format PDF

 Editar la portada en Word

 Des de Word, guardar com PDF

 Afegir al PDF del document amb l’Adobe Acrobat o d’altres gratuits

(https://serveistic.upc.edu/ca/distsoft/documentacio/adobe-acrobat-productes-alternatius)

 Al vídeo com caràtula:

 Editar la portada en Word

 Guardar com PDF i convertir en imatge .jpg o .png amb l’Adobe Acrobat o alternatius

 Des del Word fer una captura de pantalla i convertir en .jpg o .png i afegir al video com imatge inicial

https://serveistic.upc.edu/ca/distsoft/documentacio/adobe-acrobat-productes-alternatius
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