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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. Gestió automatitzada de bibliografies. 
 

2. El document i les fonts d’informació. 
 

Les necessitats informatives. El Document: definició, funcions i 
classificació. Els suports documentals. Les fonts d’informació: concepte i 
classificació. Fonts d’informació documentals. Les obres de referència. 
Avaluació d’obres de referència. El servei de referència. 

 



3. Les fonts primàries. 
Fonts primàries de referència: tipologies. Fonts primàries que no són de 
referència: tipologies. La literatura grisa. Les fonts de referència en el 
context d’Internet. 

 
4. Recuperació d’informació en fonts electròniques. 

La informació electrònica. Les bases de dades documentals: concepte, 
estructura i tipologia. Els llenguatges d’interrogació de bases de dades. La 
cerca d’informació a Internet: directoris i motors. 
 

5. Les fonts 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. Fonts d’accés a altres documents primaris. 
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METODOLOGIA DOCENT: 
 
Assignatura adaptada al nou sistema de l’Espai Europeu d’Educació Superior. 
Les classes presencials s’alternen amb sessions de treball autònom de 
l’alumne a partir de materials proporcionats pels professors, així com amb la 
realització d’activitats a la biblioteca. 
 
SISTEMA D’AVALUACIÓ: 
 
S’ofereixen 2 sistemes d’avaluació (en primera convocatòria): 
 
a) Avaluació continuada: implica el seguiment regular de l’assignatura al llarg 
del curs (assistència, realització d’exercicis, activitats i proves periòdiques de 
revisió de l’aprenentatge).  
 
b) Examen únic: consisteix en una prova final amb preguntes teòriques i 
pràctiques. Es realitzarà en la data oficial d’examen fixada per la Facultat.  
A l’inici del curs i dins del termini fixat, l’alumne haurà d’informar per escrit a 
quin dels sistemes d’avaluació s’acull. Un cop informada la selecció no 
s’admetran canvis del sistema triat.  
 
S’aconsella que, en la mesura del possible, l’alumne opti pel sistema 
d’avaluació continuada. 
 
En segona convocatòria, l’avaluació consistirà únicament en un examen final. 
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