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Nivell de
descripció

Fons

Títol Universitat Politècnica de Catalunya

Dates 1850 (aprox.) - obert

Volum i suport Dipòsits de l’AUPC1:
2.514 ml (27.114 capses), paper
23.000 fotografies aprox., paper i digital
0,888 TB documentació electrònica
903 cintes de casset
665 cintes VHS

CONTEXT

Productor Universitat Politècnica de Catalunya (UPC)

Història del
productor

La Universitat Politècnica de Catalunya (UPC) es crea al 1971, tot i que hi ha
l'antecedent de l’Institut Politècnic Superior (1968-1971). Entre 1971 i 1984
s’anomena Universitat Politècnica de Barcelona (UPB).

Consulteu la història de Universitat a Cronologia i història de la UPC.

Centres docents pertanyents a la UPC:

Facultat de Nàutica de Barcelona (FNB). Es crea el 1795 com Escola de Nàutica de
Barcelona, s'integra a la UPC el 1990.

Escola Tècnica Superior d'Enginyeria Industrial de Barcelona (ETSEIB). Es crea el
1850 com a Escola Industrial Barcelonesa, s'integra a la UPB el 1971.

Escola Tècnica Superior d'Arquitectura de Barcelona (ETSAB). Es crea el 1974 com
Escuela Provincial de Arquitectura de Barcelona, s'integra a la UPB el 1971. Entre
1850 i 1875 a Barcelona va existir l'Escola de Mestres d'Obres, precursora de
l'ETSAB i l'EPSEB.

Escola Politècnica Superior d'Enginyeria de Vilanova i la Geltrú (EPSEVG). Es crea el
1880 com a Fundació del Centre Teòric i Pràctic d'Arts i Oficis de Vilanova i la
Geltrú. El 1972 s'integra a la UPB.

Escola Superior d'Enginyeries Industrial, Aeroespacial i Audiovisual de Terrassa
(ESEIAAT). Neix el 2015 de la fusió de l'Escola d'Enginyeria de Terrassa (EET) creada
el 1972 i l'Escola Tècnica Superior d'Enginyeries Industrial i Aeronàutica de Terrassa
(ETSEIAT), integrada a la UPB el 1971 i creada el 1886 com a Escuela de Artes y
Oficios de Tarrassa.

1 Dipòsits d’AUPC: Dipòsit Vèrtex, Dipòsit Biblioteca Rector Gabriel Ferraté.
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Escola d'Enginyeria de Barcelona Est (EEBE). Es crea el 1904 com Escola Industrial
de Barcelona. S'adscriu a la UPB el 1973. Entre el 1998 i 2016 és gestionada pel
Consorci Escola Industrial de Barcelona (CEIB), format per la Generalitat, la
Diputació de Barcelona i la UPC. Resta adscrita a la UPC fins la seva integració a la
Universitat com a Escola d'Enginyeria de Barcelona Est (EEBE) el 2016.

Escola d'Enginyeria Agroalimentària i de Biosistemes de Barcelona (EEABB). Es crea
el 1911 com a Escola Superior d'Agricultura de Barcelona (ESAB). El 1976 s'adscriu
a la UPB. Entre el 1998 i 2016 és gestionada pel Consorci Escola Industrial de
Barcelona (CEIB), format per la Generalitat, la Diputació de Barcelona i la UPC.
Resta adscrita a la UPC fins la seva integració a la Universitat com a Escola Superior
d'Agricultura de Barcelona (ESAB) el 2008.

Escola Politècnica Superior d'Enginyeria de Manresa (EPSEM). Es crea el 1942 com
a Escola de Capatassos Facultatius de Mines de Manresa. S'integra a la UPB el
1972.

Escola Politècnica Superior d'Edificació de Barcelona (EPSEB). Es crea com Escola
Tècnica d'Aparelladors de Barcelona el 1954, s'integra a la UPB el 1972. Entre 1850
i 1875 a Barcelona va existir l'Escola de Mestres d'Obres, precursora de l'ETSAB i
l'EPSEB. Des de 1875 fins a 1954, els estudis d'aparellador es realitzen a l'Escola
d'Arquitectura.

L'Escola d'Enginyeria d'Igualada (EEI) va ser fundada l'any 1958 amb el nom
d'Escola Sindical Superior d'Adoberia. Des de l'any 1979 fins al 2018, l'EEI es va
adscriure a la Universitat Politècnica de Catalunya. Posteriorment i fins l'actualitat,
la Universitat de Lleida (UdL) ha assumit la gestió íntegra del Campus Universitari
d'Igualada i ha integrat l'Escola en la seva estructura.

Facultat d'Òptica i Optometria de Terrassa (FOOT). Es crea el 1962 com Escola
d'Òptica de Terrassa unida a l’Escola Industrial de Terrassa. S'integra a la UPB el
1977.

Escola Tècnica Superior d'Enginyeria de Telecomunicació de Barcelona (ETSETB). Es
crea com escola de la UPB el 1971.

Escola Tècnica Superior d'Enginyeria de Camins, Canals i Ports de Barcelona
(ETSECCPB). Es crea com escola de la UPB el 1971.

Escola Tècnica Superior d'Arquitectura del Vallès (ETSAV). Es crea el 1973,
instal·lada inicialment als pavellons de la Mancomunitat entre Sabadell i Terrassa,
es trasllada a la seva ubicació actual a Sant Cugat del Vallès el 1991.

Escola Universitària Politècnica de Girona (EUPG). Forma part de la UPC entre
1971-1992. S'integra a la Universitat de Girona el 1992.

Escola Universitària d'Enginyeria Tècnica Agrària de Lleida (EUETAL). Forma part de
la UPC entre 1971-1992. S'integra a la Universitat de Lleida el 1992.

Escola Tècnica Superior d'Enginyeria Agrària de Lleida (ETSEAL). Forma part de la
UPC entre 1976-1992. S'integra a la Universitat de Lleida el 1992.
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Facultat d'Informàtica de Barcelona (FIB). Es crea com escola de la UPB el 1976.

Escola Universitària Politècnica de Mataró (EUPMT). Es crea el 1982 i està adscrita
a la UPC entre 1987 i 2014, quan s’adscriu a la Universitat Pompeu Fabra amb el
nom d'Escola Superior Politècnica del TecnoCampus (ESUPT).

Escola d'Enginyeria de Telecomunicació i Aeroespacial de Castelldefels (EETAC). El
1991 es crea l'Escola Universitària Politècnica del Baix Llobregat (EUPBL) a Sant
Just Desvern. El 2001 es trasllada al Campus del Castelldefels i canvia el nom a
Escola Politècnica Superior de Castelldefels (EPSC). El 2010 torna a canviar el nom
pel d'Escola d'Enginyeria de Telecomunicació i Aeroespacial de Castelldefels
(EETAC).

Facultat de Matemàtiques i Estadística (FME). Es crea com escola de la UPB el
1992.

Centre de la Imatge i la Tecnologia Multimèdia (CITM). Es crea el 1998 com a
Escola de Multimèdia de la Fundació Politècnica de Catalunya. Actualment és un
centre adscrit.

Consorci Escola Industrial de Barcelona (CEIB). Consorci format per la Generalitat,
la Diputació de Barcelona i la UPC que gestiona l'EUETIB (1998-2016) i l'ESAB
(1998-2008).

Grup UPC
El Grup UPC està format per les entitats en les quals la Universitat Politècnica de
Catalunya · BarcelonaTech (UPC) té directament o indirectament una participació
majoritària, ja sigui en els seus òrgans de decisió, el capital o el seu fons
patrimonial.
● Campus FP Cat UPC de la Mobilitat Sostenible
● CIM UPC
● Fundació b_TEC
● Fundació Centre d'Innovació i Tecnologia (CIT UPC)
● Fundació Politècnica de Catalunya (FPC)
● Parc Mediterrani de la Tecnologia (PMT)
● UPCnet
● IThinkUPC

Història
arxivística

1971 – 1996
Amb la creació de la UPB el 1971, la institució no es dota d’un servei d’arxiu. El
fons documental de la Universitat neix amb els fons històrics agregats de les
diferents escoles que s’uneixen per crear la UPB. Cada escola gestiona i conserva la
documentació com tradicionalment ho ha fet.
Gran part de la documentació que es conservava al Rectorat pot haver-se perdut
en els diferents canvis d’ubicació de les oficines fins a la seva ubicació actual a
Torre Girona (Barcelona).

1996 – 2007
L’Oficina de Documentació i Arxiu (ODA) de la Universitat Politècnica de Catalunya
(UPC) va ser creada l’any 1996 dins del Servei de Patrimoni. Després d’un període
de reorganització, l’any 2007 l’ODA s’integra al Servei de Biblioteques i
Documentació de la Universitat (actualment, Servei de Biblioteques, Publicacions i
Arxius).
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L’objectiu principal en aquest període és l’elaboració i implantació d’un sistema de
gestió de documentació i arxius. Es planifiquen tota una sèrie d'actuacions:

● 1996. Anàlisi de la situació dels arxius i reorganització i custòdia dels arxius de
les unitats d’àrees generals

● 1997-1999: Disseny, elaboració i implantació del Manual de procediments i
Quadre de Classificació

● 1998-1999: Posada en Marxa del Sistema de Gestió de Documentació i Arxius
○ Fase 1: a les unitats de àrees generals
○ Fase 2: a les unitats estructurals

● 1999-2000: Disseny i implantació d'un pla de formació de les unitats
estructurals

● 2000-2002: Formació d’unitats estructurals dins el pla de formació de la UPC

2007 - 2016
Durant el període 2007-2013 es treballa principalment en l’organització i
tractament dels fons del Rectorat, així com en la redefinició dels serveis als usuaris,
l’assessorament a les unitats i el desenvolupament de l’administració electrònica a
la UPC.

Per tal de conèixer l’estat dels diferents dipòsits d’arxiu i el grau d’integració de les
escoles i facultats en els processos de gestió documental, l’any 2008 es realitzen
visites a tots els centres docents de la UPC i unitats dels Serveis Generals. En
diverses unitats s’identifiquen necessitats urgents en matèria d’arxiu tant pel que
fa la transferència de documentació com la conservació en els dipòsits existents,
per aquest motiu, es revisen els procediments de transferència i eliminació de
documentació i s’elabora el “Protocol d’actuació en cas de fongs als documents” i
el document “Condicions constructives i ambientals dipòsit d’arxiu”.

Es desenvolupen diversos projectes d’organització d’arxius d’escoles i unitats, amb
l’objectiu de realitzar el tractament arxivístic per garantir l’accés i la preservació de
la documentació. En el marc d’aquests projectes s’assessora i es forma al personal
amb accions formatives, individuals i per a grups: “Formació bàsica en Gestió
documental i arxiu”, i sobre el funcionament del programari “Arxiu-ODA”. També es
creen manuals pels arxius de gestió.

L’any 2007 la UPC inicia el projecte d’administració electrònica. L’ODA és un agent
implicat des del principi, dins l’àmbit de la gestió documental i l’arxiu dels
documents electrònics.
https://www.upc.edu/oda/ca/gestio-documental/administracio-electronica

El 2010 es posa en funcionament el primer gestor documental integral de la
Universitat (Documentum) s’inicia la definició i implementació de les primeres
sèries electròniques i paral·lelament es dona suport al projecte TotQ (sistema
d’informació per a l’assegurament de la qualitat SAIQ UPC) assessorant en la gestió
de les evidències de qualitat.

En un altre àmbit, per tal de garantir la preservació de la documentació es
realitzen convenis amb diferents institucions:
● Diputació de Barcelona, en referència amb la documentació acadèmica de

l'Escola Universitària d'Enginyeria Tèxtil en Teixits de Punt de Canet de Mar.
(2008)
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● Arxiu Comarcal del Garraf, per tal de tractar i conservar el fons històric de
l’Escola Politècnica Superior d’Enginyeria de Vilanova i la Geltrú. (2011)

El 30 de gener de 2013, el Consell de Govern aprova el Reglament de l’Arxiu de la
UPC.
El 8 d’octubre de 2015 la UPC s’adhereix a la Declaració Universal dels Arxius del
Consell Internacional d’Arxius/UNESCO.

El 2016, l’ODA s’incorpora en la planificació estratègica del Servei de Biblioteques,
Publicacions i Arxius en el marc del pla estratègic ENGINY2020 amb un eix propi:
La millora dels arxius. Es reprèn el projecte del Rectorat, que comporta la neteja,
desinfecció i una descripció molt sumària de tot el dipòsit del Rectorat. Un cop
tractada la documentació, es trasllada a l’Arxiu General per evitar noves
contaminacions per fongs i es clausura el dipòsit. Per altra banda, es revisen totes
les fitxes de sèrie i es publiquen al web
(https://www.upc.edu/oda/ca/gestio-documental/cataleg-fitxes-serie).

2017-
El 2017 es crea el mapa de processos de l’ODA. S’analitzen, dissenyen,
documenten i milloren els processos d’avaluació documental, l’accés i el cicle de
gestió documental de les unitats.

El 2018 es licita una nova eina de gestió documental i arxiu, el Gestor Documental
Consorciat (GDC), que a la UPC rep el nom de gDOC. Del 2019 a 2021 es migra la
gran majoria del fons al nou sistema.

En els darrers anys des de l’ODA es treballa en dos grans línies d’actuació:
● Assessorament, formació i suport a les unitats ja sigui puntualment o en

projectes d’organització d’arxius, condicionament de dipòsits i processos
d’eliminació i transferència. Destaquen les actuacions realitzades a l’ETSECCPB i
l’ETSAB.

● Participació en la implementació de les eines d’administració electrònica a la
UPC, a partir de l’anàlisi dels processos i tràmits per a la classificació dels
documents i en la integració dels diferents sistemes d’informació i gestió de la
Universitat amb el gestor documental corporatiu (gDOC).

El fons fotogràfic
L’any 2017, tenint a l'horitzó el 50è aniversari de la UPC, s’inicia un projecte de
tractament del fons fotogràfic per la recuperació de la memòria visual de la
Universitat. El desembre de 2018 es posa en explotació el repositori Memòria
Digital UPC. Des de llavors hi ha disponibles al repositori més de 23.000 imatges,
entre originals i còpies digitalitzades. Els seus objectius són:
● Identificar, organitzar, descriure, digitalitzar i difondre en accés obert, el

patrimoni fotogràfic de la Universitat
● Mostrar la història de la Universitat al llarg dels anys a través d’imatges (reptes,

fites assolides, projectes clau, personalitats, commemoracions, etc.)
● Fer visibles reportatges que mostren la vida acadèmica, cultural i social de la

UPC
● Crear comunitat, ja que és un projecte obert a la participació de qualsevol

persona que disposi de reportatges vinculats a la UPC, o bé que desitgi
col·laborar en la identificació d’espais, personalitats, activitats, dates dels actes,
etc.
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Pel que fa al material fotogràfic en suport físic, tot i no disposar d’un dipòsit
adient, es conserven més de 6.000 fotografies a l’arxiu provinents del Rectorat.
S’han subministrat fotografies per a les commemoracions següents:
● Documents per a l’elaboració del llibre sobre el centenari de l’ESAB
● Fotografies per a l’elaboració de l’exposició del 40è aniversari de la UPC
● Documents per a l’elaboració del 50è aniversari de l’EPSEB
● 50è aniversari de la UPC

Totes les actuacions de l’Oficina es poden consultar dins l’apartat corresponent en
les memòries del Servei de Biblioteques, Publicacions i Arxius.

Dades sobre
l’ingrés

La documentació conservada a l’Arxiu de la UPC és la pròpia de la institució, que
s’ha conservat des de la creació al 1971 però també la que ha heretat de les
diferents escoles que al llarg dels anys s’hi han anat incorporant.

CONTINGUT I ESTRUCTURA

Abast i
contingut

Fons a l'Arxiu UPC
Àmbit geogràfic: Barcelona, Castelldefels, Girona, Lleida, Manresa, Sabadell, Sant
Cugat del Vallès, Sant Just Desvern, Terrassa, Vilanova i la Geltrú.

Abast cronològic: 1850 - obert

L'Arxiu General custodia documentació semiactiva i històrica del Rectorat, de
centres docents, instituts i departaments, i dels serveis generals de la Universitat,
entre la qual destaca:
● Òrgans de govern
● Gestió econòmica
● Gestió de personal
● Expedients acadèmics de doctorat
● Tesis doctorals
● Institut de Ciències de l'Educació

Sistema
d’organització

S’utilitza com a base el Quadre de Classificació de les universitats catalanes,
elaborat a través de l’Associació Catalana d’Universitats Públiques (ACUP).
La documentació es classifica per funcions i activitats de l’entitat en 12 classes:

A1000 ESTRUCTURA, GOVERN I ADMINISTRACIÓ
B1000 GESTIÓ DE LA INFORMACIÓ I LES COMUNICACIONS
C1000 REPRESENTACIÓ I RELACIONS PÚBLIQUES
D1000 GESTIÓ DELS RECURSOS HUMANS
E1000 GESTIÓ DELS RECURSOS ECONÒMICS
F1000 GESTIÓ DELS BÉNS IMMOBLES
G1000 GESTIÓ DELS BÉNS MOBLES
H1000 LEGISLACIÓ I ASSUMPTES JURÍDICS
J1000 GESTIÓ ACADÈMICA
K1000 SERVEIS I ACTIVITATS PER A LA COMUNITAT UNIVERSITÀRIA
M1000 ORDENACIÓ DE LA DOCÈNCIA
N1000 RECERCA

https://www.upc.edu/oda/ca/gestio-documental/quadre-classificacio

Informació
sobre avaluació,
tria i eliminació

Com a administració pública, tots els documents han de ser avaluats abans de
determinar si cal conservar-los o es poden eliminar. S’apliquen les Taules

Fons UPC - 6 -

https://upcommons.upc.edu/handle/2117/364644
https://www.upc.edu/oda/ca/fons-documental/subfons-escoles-facultats-entitats-vinculades-upc
https://www.upc.edu/oda/ca/fons-documental/subfons-escoles-facultats-entitats-vinculades-upc
https://www.upc.edu/oda/ca/gestio-documental/quadre-classificacio


d’Avaluació i Accés Documental de la Comissió Nacional d’Avaluació Accés i Tria de
Documents (CNAATD).
S’han fet propostes d’avaluació de sèries a la CNAATD a través del Grup d’Arxivers
d’Universitats (GATDU).
Actualment existeix un grup de treball d'arxivers de les universitats catalanes que
es reuneix peròdicament en l’àmbit del Consorci de Serveis Universitaris de
Catalunya (CSUC).

Increments Es reben transferències periòdiques de diferents unitats de la UPC.

CONDICIONS D’ACCÉS I ÚS

Condicions
d’accés

Accés lliure. Pot haver-hi restriccions a causa de l’estat de conservació dels
documents o del seu contingut, en compliment de les limitacions establertes per la
legislació vigent.

Per accedir a la documentació cal realitzar la sol·licitud i concretar dia i hora de
consulta a: https://www.upc.edu/oda/ca/serveis/Formulari

Condicions de
reproducció

Les condicions de reproducció venen determinades per la legislació vigent en
matèria de protecció de dades personals i de propietat intel·lectual.
Pot haver-hi restriccions a causa de l’estat de conservació dels documents.

Llengües i
escriptures dels
documents

Castellà i català en general. Durant els anys de la II República (1931-1939), hi
trobem el català regularment. Excepcionalment, l’anglès, el francès i l’italià.

Característiques
físiques i
requeriments
tècnics

Els dipòsits d’arxiu intermedis de les unitats mostren gran variabilitat pel que fa a
les condicions ambientals. Alguns han estat afectats per microorganismes.
El fons de l’Arxiu General conté cintes magnètiques que actualment no es poden
reproduir per falta d’aparells adequats.

Instruments de
descripció

Es disposa d’inventaris dels fons custodiats per l’Arxiu General a nivell d’unitat
documental composta al gestor documental gDOC, en fulls de càlcul i una base de
dades Access.
Els documents electrònics a UPCommons estan descrits com a unitats
documentals simples.
La descripció dels fons i subfons es pot consultar al web fons a l’Arxiu UPC.
El fons de l’EPSEVG custodiat a l’Arxiu Comarcal del Garraf ha estat inventariat per
aquest arxiu i és consultable a través d’Arxius en línia.

DOCUMENTACIÓ RELACIONADA

Documentació
relacionada

Arxiu de la Diputació de Barcelona:
● 201 Escola Universitària d’Enginyeria Tècnica Industrial de Barcelona

(EUETIB) (1908-1998)
● 202 Escola Superior d’Agricultura de Barcelona (ESAB)
● 203 Escola Universitària d’Enginyeria Tècnica en Teixits de Punt de Canet

de Mar (EUETTP) (1922-2009)

Existència i
localització de
reproduccions

Dipòsits d’arxiu dels centres docents, dels departaments i dels instituts de la UPC
Gestor documental gDOC (documentació electrònica)

Bibliografia No existeix bibliografia sobre el fons.
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Sobre la Universitat Politècnica de Catalunya, es pot consultar:

● Publicacions institucionals:
https://www.upc.edu/ca/la-upc/publicacions-institucionals/

● Revista. Informacions. UPC. (1987-2013)
● Revista. La politècnica: publicació de la Universitat Politècnica de Catalunya.

(2000-2001)
● Presentació de la UPC. (2019)
● UPC: Ciutat i territori. (2018)
● Arrels per a una universitat. Freixa, Enric (1986)
● Els Estudis tècnics a Catalunya: 25 anys de la Universitat Politècnica de

Catalunya. Revista L’Avenç (1996)
● 25 anys de la Universitat Politècnica de Catalunya i la història d'un territori.

Permanyer, Lluís (1995)
● En els 25 anys d'UPC: materials per fomentar el futur de la universitat pública:

1989-2014. UPC, Grup de Reflexió i Incidència Universitària a la Universitat
Politècnica de Catalunya (2014)

● UPC: present i futur. UPC, Grup de Reflexió i Incidència Universitària a la
Universitat Politècnica de Catalunya (1989)

● Llibre blanc sobre descentralització i estructura organitzativa de la UPC.
Michavila, Francesc  (2000)

Gabinet Jurídic
● Legislació i normatives:  acords dels òrgans de govern: hemeroteca.

(1996-2020)

Oficina de Mitjans de Comunicació. Servei de Comunicació UPC
● Revista UPC: Universitat Politècnica de Catalunya. (2006)
● Sala de premsa. Posterior a septembre de 2017
● Hemeroteca de la Sala de premsa. Anterior a setembre de 2017
● Notícies UPC destacades als mitjans de comunicació
● Butlletí Fil directe. (2018-2020)
● Butlletí EP estudiantat. (2012-2020)

Centre de Cooperació per al Desenvolupament (CCD)
● López, Daniel (2007). Àfrica, Universitat Politècnica de Catalunya i cooperació al

desenvolupament: 15 anys d'història, 15 anys d'aprenentatge. 1r Congrés UPC
Sostenible 2015: 12 i 13 de juliol de 2007. Barcelona: Centre per a la
Sostenibilitat, 2007, p. 225-229

Institut de Ciències de l'Educació. ICE
● EPICENTRE:  Butlletí de notícies de l'Institut de Ciències de l'Educació.

(2003-2019)

ETSAB
● Revista Annals d’arquitectura. (1983-2001).

https://upcommons.upc.edu/handle/2099/7
● Guia temàtica Biblioteca ETSAB: història de l'Escola d'Arquitectura de

Barcelona. Biblioteca Oriol Bohigas ETSAB (2015).
● ETSAB (1896). Memoria sobre la creación y funcionamiento de la Escuela

Superior de Arquitectura de Barcelona
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http://hdl.handle.net/2099/3455
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● ETSAB (1977). Exposició commemorativa del centenari de l'Escola
d'Arquitectura de Barcelona 1875-76/1975-76

● ETSAB (1999). 125è Aniversari de la Fundació de l'Escola Tècnica Superior
d’Arquitectura de Barcelona. Annals d'arquitectura, núm. 5.

● La Universitat de Barcelona: libertas perfundet omnia luce: història dels
ensenyaments: 1450-2010. Publicacions i Edicions de la Universitat de
Barcelona (2010). Inclou la història de l'Escola d'Arquitectura a la Universitat de
Barcelona, escrita per Ramon Graus i Jaume Rosell, p. 24-33

Campus Terrassa
● Butlletí de l’Escola Escola Superior d’Enginyeries Industrial, Aeroespacial i

Audiovisual de Terrassa (ESEIAAT). (2016-2020)
● Recull de premsa: centenari de l’Escola Industrial de Terrassa (2003)
● Campus de la UPC a Terrassa: "cinc anys d'actuacions i cap al Campus 2000".

UPC (1996)

EUPG
● Petita història d'una dècada de l'Escola Universitària Politècnica de Girona.

Arnau, Josep 1985

FIB
● FIB (2002). 25 anys FIB Facultat d'Informàtica de Barcelona

FNB
● Carbonell, Laureano (2007). La Facultat de Nàutica de Barcelona dels orígens

fins el 2007: any del 75è aniversari de la seva seu actual
● Ríos Delgado, Juan José (2009). El funcionamiento de los primeros años de la

Escuela de Náutica de Barcelona bajo la dirección de Sinibaldo Mas y factores
socioenconómicos que motivaron su creación

● Diputación Provincial (1941). Escuela de Estudios Elementales Marítimos de
Barcelona.

● Carbonell Relat, Laureano. (2007). Els 75 anys de l'edifici de la Facultat de
Nàutica de Barcelona pas a pas / conferència pronunciada per L. Carbonell
Relat a la sala d'actes de la pròpia Facultat el 21 de novembre del 2007

● FNB (2004). Catàleg del fons històric : Biblioteca de la Facultat de Nàutica de
Barcelona

EPSEVG
● El Setanta cinquè aniversari de l'Escola Industrial de Vilanova i la Geltrú /

Comisión 75 Anv. "Escola Industrial de Vilanova i la Geltrú".EPSEVG (1977)

Campus Universitari de Manresa
● Puig Rovira, Francesc X. (1993). L'Escola Universitària Politècnica de Manresa:

50 anys de l'Escola de Mines (1942-1992)

ETSEIB
● Revista Documents de l'Escola d'Enginyers Industrials de Barcelona. ETSEIB.

(1991- )
● L'enginyeria industrial, 1850-2000: 150 aniversari de l'escola de Barcelona

(1851-2001). (1999). Simposi internacional d'història de la tècnica
● L'Escola d'enginyers 1851-2001. Puerta, Ferran (2002)
● El Patrimoni Històric de l'ETSEIB. L'arxiu històric i les col·leccions històriques de

l'ETSEIB. Càtedra UNESCO de Tècnica i Cultura
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ESAB
● Erill i Pinyol, Gustau. (2012). L'Escola Superior d'Agricultura de Barcelona: cent

anys d'ensenyament universitari. 1912-2012
● Artís i Mercadet, Mireia. (1993). L'Escola Superior d'Agricultura de Barcelona

des de la seva fundació fins 1936
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