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OBJECTIUS DE L’ASSIGNATURA: 
 
• Aproximar a l’alumne al coneixement de l’objecte i mètode de la Bibliografia.  
• Aprofundir en la pràctica de la descripció bibliogràfica normalitzada. 
• Introduir en el coneixement de les fonts d’informació, les característiques de 

cadascuna de les seves diferents tipologies i les necessitats informatives 
que poden resoldre.   

• Donar a conèixer les tasques pròpies d’un servei de referència (identificació 
de necessitats informatives, recuperació d’informació en fonts impreses i 
electròniques i avaluació d’obres de referència). 

 
 
TEMARI: 
 
1. Introducció a la Bibliografia. 
 

Concepte, objecte i metodologia de la Bibliografia. Descripció bibliogràfica 
normalitzada: la norma ISO 690. 
 

2. Les fonts d’informació. 
 

El creixement i valor de la informació en la societat actual. Les necessitats 
informatives. Document i font d’informació: concepte i definicions. 



Classificació de les fonts d’informació. Les obres de referència. La literatura 
grisa. Formes de presentació de les fonts d’informació. 

 
3. Documents primaris. 

Definició i característiques dels principals documents amb contingut 
científic, tècnic i legal: monografies, tractats, revistes i articles científics, 
articles de revisió (reviews), comunicacions i actes de congressos 
(proceedings), tesis doctorals, patents, normes, lleis i informes.  
 

4.  Les obres de referència primàries. 
 

Definició, característiques i utilitats de: enciclopèdies, diccionaris, guies, 
directoris, anuaris, cronologies, atles, reculls de dades numèriques. Estudi 
de les principals fonts d’informació biogràfica, estadística, geogràfica i 
cronològica o d’esdeveniments. Criteris d’avaluació d’obres de referència. 
Les fonts de referència primàries a Internet.  

 
 
5. Les obres de referència secundàries. 
 

Les fonts secundàries com a eines de control i accès als documents 
primaris. Les bibliografies o repertoris bibliogràfics: característiques, 
funcions i tipologia. Els catàlegs: característiques, funcions i tipologia. 
L’accès al contingut de les publicacions periòdiques: butlletins de sumaris, 
butlletins de resums, índexs de publicacions periòdiques i  índexs de 
citacions. Anàlisi de Chemical Abstracts; Current Contents i Social Science 
Citation ïndex. 
 

6. El servei de referència 
 
Origens i història dels serveis de referència. Funcions i tasques pròpies dels 
serveis. El professional referencista. La col.lecció de referència. 
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METODOLOGIA DOCENT: 
 
Classes teòriques que es complementen amb sessions pràctiques en les quals 
es realitzaran activitats i exercicis que tenen com a finalitat afavorir la 
comprensió i assimilació dels continguts impartits en l’assignatura. 
 
 
SISTEMA D’AVALUACIÓ: 
 
Per superar l’assignatura l’alumne haurà de: 
 



a) Lliurar, dins dels terminis fixats, la totalitat dels exercicis i activitats 
pràctiques determinades pel professorat. 
b) Realitzar un examen final sobre els continguts teòrics impartits (50% de la 
nota final). 
c) Realitzar un examen final de tipus pràctic on l’alumne haurà de demostrar les 
habilitats adquirides. Aquest es portarà a terme a l’aula d’informàtica. (50% de 
la nota final). 
Tots tres són requisits obligatoris, sense el compliment dels quals no serà 
possible superar l’assignatura. 
 
 
 
ALTRES QÜESTIONS: 
 
 
OBSERVACIONS: 
 
Per impartir l’assignatura serà necessari: 
 
Aula de teoria amb ordinador, canó de projecció, connexió a Internet i 
retroprojector. 
 
Aula de PC amb connexió a Internet per a les classes pràctiques. 
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