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OBJECTIUS 
Els objectius principals d’aquesta assignatura són oferir els fonaments teòrics i 
pràctics necessaris que permetin:  
 
• Conèixer quina és la funció i objectiu de l’anàlisi dels documents. 
• Familiaritzar a l’estudiant amb l’utillatge terminològic i conceptual propi de 

l’anàlisi documental.   
• Conèixer els fonaments teòrics-pràctics per a l’elaboració dels instruments 

de recuperació de la informació. 
• Aprendre a analitzar formalment els documents, introduint l’ús pràctic de les 

ACCR2R i el format MARC. 
 
TEMARI 
 
1. Conceptes bàsics de l’anàlisi dels documents 
• Objectius de l’anàlisi documental 
• Eines per a la recuperació de la informació: tipologies i funcions. El catàleg. 
• El registre documental: funció, estructura.  
• Tipus d’entrades i punts d’accés.  
• L’estandardització de l’anàlisi formal. Les ISBD (International Standard 

Bibliographic Description) i les AACR (Anglo-American Cataloging Rules). 
• L’intercanvi d’informació en format llegible per ordinador: el format MARC 

(Machine Readable Catalog). 
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2. Anàlisi formal (I): la descripció documental (primera part de les 

ACCR2R). 
• Estructura i elements de la descripció documental 
• Nivells de descripció 
• Pràctiques: descripció de diferents tipus de documents, amb especial 

atenció a monografies en suport paper. 
 
3. Anàlisi formal (II): els punts d’accés bibliogràfics (segona part de les 

AACR2R) 
• Tria dels punts d’accés 
• Forma dels punts d’accés 
•  Les remissions  
• Pràctiques: establir tipus de responsabilitat i tria i elaboració de punts 

d’accés  d’autor i títol.  
 
4. Control d’autoritats: objectius i funcions 
 
5. El format MARC 
• Concepte de format 
• Origen i evolució històric 
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• A cada tema es proporcionarà un llista de bibliografia complementària 
 
 
SISTEMA D’AVALUACIÓ: 
 
Per aprovar l’assignatura caldrà superar: 
 
• Les pràctiques de catalogació que es realitzaran al llarg del semestre. 
• Un examen final de caràcter eminentment pràctic 
 
Per obtenir la nota final és obligatori tenir aprovades tant les pràctiques com 
l’examen 
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