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1 Objectius  
 

• Introducció als conceptes bàsics de la disciplina documentació al llarg de 
la història. 

 
• Visió conjunt del procés documental d’una unitat d’informació (cadena 

documental). 
 

• Conèixer el procés de desenvolupament, gestió i avaluació de les unitats 
d’informació (biblioteca, empresa, administració pública o mitjà de 
comunicació) 

 
 
2 Temari 

 
I. Introducció: fonaments per a un concepte de disciplina documental  

1. Que és la Documentació? El problema de la denominació d'una 
nova disciplina 

Període pre-científic: 
 a) Primeres reflexions teòriques: fins a la invenció de la 
impremta 
 b) Primeres reflexions teòriques: després de la invenció de la 
impremta 
  
 Període científic: 
 c) Una ciència de les biblioteques 
 d) Una nova disciplina científica: la documentació 
 e) La consolidació de la documentació 
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II. Metodologia per al tractament documental: la cadena documental  

1. La Cadena documental com procés de transformació i guia de 
desenvolupament dels Serveis d'Informació i Documentació 

2. Entrada de la informació: selecció, adquisició i recepció del 
material 

3. Tractament documental: l'anàlisi documental i processament 
tècnic 

4. Anàlisi descriptiva de la informació: l'anàlisi documental de la 
forma  

5. Anàlisi temàtica de la informació: l'anàlisi documental del contingut  
6. Processament tècnic: ordenació, emmagatzematge, conservació 
7. Sortida de la Informació: serveis i productes per a la recuperació i 

la difusió 
 
III. Desenvolupament i gestió de serveis d'informació i documentació 

1. Els serveis d'informació i documentació: definició, tipologies, 
característiques i funcions 
1.1.  Els serveis bibliotecaris d’informació i documentació 
1.2.  Els serveis d’informació i documentació en 

l’Administració Pública 
1.3.  Els serveis d’informació i documentació en l’empresa 

 
 
2. Gestió de la informació a les organitzacions: 

1.4.  Estructura de la informació 
1.5.  Auditoria de la informació  
1.6.  Gestió del coneixement  

3. El rol i el perfil del professional de la informació  
4. Sistemes d’informació i usuaris: aspectes tècnics i ètics  
5. La gestió de la comunicació dintre dels sistemes d’informació: 

intranet, correu electrònic, les eines de treball en grup  
 
 

 
3 Metodologia docent 

L’assignatura es planteja amb sessions a l’aula on s’explica el 
contingut teòric de l’assignatura i l’estudi de diferents casos pràctics 
presentats per persones responsables de les unitats d’informació en 
qüestió. Es realitzarà un debat sobre cada unitat d’informació 
treballada. I per cada cas pràctic, l’alumne elabora un informe-resum a 
posteriori. 
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Alhora cada alumne treballarà un  sistema d’informació individualment. 
És a dir que cada alumne escull una unitat d’informació (arxiu, 
biblioteca o centre de documentació) i en dibuixa tots els processos 
que intervenen a la Cadena Documental. Aquest treball es presentarà 
per escrit i oral a l’aula. 

 
 

4 Sistema d’avaluació 
Per a l’avaluació es contemplen 2 vies: 

� Avaluació continuada: 
� Participació en els casos pràctics i debats (25%) 
� Treball de la Cadena Documental (obligatori, 75%) 

� Exàmen 
� En el cas que no s’opti per realitzar l’avaluació 

continuada (100%) o se suspengui l’avaluació 
continuada. 
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