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OBJECTIUS 
 
 
- Aprofundir en el coneixement de l’ús dels tesaurus en la indexació i 

recuperació documental. 
 
- Conèixer i desenvolupar les tècniques conceptuals de construcció de 

tesaurus. 
 
- Conèixer i desenvolupar les tècniques de construcció automatitzada de 

tesaurus. 
 
 
 
PROGRAMA DE CURS 
 
 
 
1. Introducció. Els llenguatges documentals 

 
Definició de llenguatges documentals. La necessitat de disposar d’un 
vocabulari controlat. Tipologia de llenguatges: llistes, cadenes de sinònims, 
taxonomies i tesarus. Diferències entre llistes d’encapçalaments de matèria i 
tesaurus. 
 

 
2. Evolució històrica dels tesaurus i característiques principals 

 
Evolució històrica dels tesaurus. Què són i per a què serveixen. 
Característiques principals, elements, estructura i presentació. 
 
 



3. El procés de construcció d’un tesaurus 
 
Determinant la necessitat de construir un nou tesarus. Definint les 
característiques principals d’un tesaurus. Fases. Recopilació de material: 
diccionaris, diccionaris especialitzats, lèxics, bases de dades 
terminològiques, manuals de la disciplina. Normes i directrius. 

 
4. Termes d’indexació 

 
Característiques generals dels termes d’indexació. Forma i composició. 
Termes compostos. Elements per clarificar el significat dels termes. 

 
5. Estructuració dels termes 

 
Llistat de microdisciplines, estructura d’equivalència semàntica, estructura 
d’equivalència jeràrquica, estructura d’equivalència associativa. 

 
6. Presentació del tesaurus 

 
Llistat alfabètic, llistat jeràrquic, índex kwic. 

 
7. Construcció automatitzada de tesaurus 

 
SGBD de construcció de tesaurus. Funcions, estructura i aplicacions 

 
8. L’ús del tesaurus en la indexació dels documents i en la consulta 
 
9. Creixement i actualització del tesaurus 
 
10. Avaluació de tesaurus 

Indicadors de qualitat d’un tesaurus. Comportament del tesaurus en la 
indexació i en la recuperació. Proves d’avaluació de tesaurus. 

 
11.  El futur dels tesaurus 

Tesaurus, taxonomies i ontologies. 
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METODOLOGÍA DOCENT: 
 
Les classes combinen sessions teòriques on s‘expliquen els coneixements 
teòrics de l’assignatura amb sessions pràctiques que serveixen per aplicar els 
conceptes apresos en teoria. Les pràctiques consisteixen en l’elaboració d’un 
tesaurus sobre una temàtica específica. Els alumnes elaboren el tesaurus al 
llarg del curs de manera que es fa un seguiment continu de la marxa del treball. 
 
 
MÈTODE D’AVALUACIÓ 
 
 
Examen teòric i realització de les pràctiques que es plantejaran a l’inici de curs. 
Es farà nota mitja de les dues parts, sempre i quan estiguin aprovades. 
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