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Objectius  
  

 • Conèixer el document i la seva tipologia tant pel que fa al suport com al contingut.   
 • Introduir els coneixements i conceptes bàsics de l'anàlisi dels documents, en els 

aspectes formals, intel·lectuals i de contingut, i la seva aplicació en l'elaboració 
d'instruments aptes per a la recuperació de la informació.  

 • Conèixer les característiques de les diverses unitats informatives.  
 
  
  
  
  
Continguts   
  

 1. El document i la seva tipologia.  
 1.1. Consolidació del la informació: el document, definició de document.  
 1.2. El document bibliogràfic: tipologia, característiques i estructura. Parts del document 

i informació que aporta cadascuna d'elles.  
 1.3. El control i la gestió dels documents en documentació: abast de la disciplina.  
 2.1. Objectius i conceptes de l'anàlisi documental  
 2.1.1. El catàleg: objectius i funcions.  
 2.1.2. Representació dels documents: objectius i funcions del registre bibliogràfic.  
 2.1.3. Conceptes generals de l'organització  de la  informació bibliogràfica i la seva 

recuperació: entrades principals, secundàries i de referència. Control d'autoritats. 
Complementarietat dels elements en el registre bibliogràfic. Estratègies de 
recerca.  

 2.1.4. Eines emprades en l'elaboració de la descripció i els punts d'accés.  
 2.1.5. Tipologia dels catàlegs segons el criteri d'accés, l'abast, el suport físic i el tipus de 

documents. Particularitats del catàleg en línia.  
 2.1.6. Similituds i diferències entre el catàleg i altres eines del control bibliogràfic: 

bibliografies, índexs, inventaris, bases de dades, etc..  
 2.2.1. Identificació del contingut del document: representació i integració en el catàleg. 

Diferenciació entre: forma i matèria, forma externa i forma interna.  
 2.2.2. Tipologia de llenguatges d’indexació i classificació: lliures / controlats; 

generals/especialitzats; precoordinats/postcoordinats, classificacions 
jeràrquiques/facetades.  

 2.3.1. Conceptes generals de l'organització d'informació bibliogràfica i la seva 
recuperació: recuperació per elements identificatius i recuperació per matèries.  
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 2.3.2. Eines de control i recuperació: els catàlegs, les bibliografies, les bases de dades, els 
cercadors d'Internet.  

 2.3.3. Estratègies de recerca i recuperació.  
 2.2. Representació del contingut dels documents: llenguatges d’indexació i de 

classificació.  
 2.3. Recuperació de la informació.  
 3.1. Tipologia de les unitats d'informació: arxius, biblioteques i centres de documentació.  
 3.2. Evolució i funcions.  
 3.3. Serveis, equipament, fons i personal.  
 3.4. Tipologia de documents i dels suports.  
 2. El cicle de la informació en la cadena documental: producció, tractament 

i recuperació de la informació.  
 3. Característiques de les unitats informatives.  

 
  
  

  
  

  
  
  
  
  
  
  

  
  
  

Activitats   
  
Exercicis pràctics de consulta i interpretació de catàlegs, bases de dades, inventaris, etc.  
  
Avaluació  
  
Examen final que comprendrà els continguts teòrics i pràctics de l'assignatura. Per superar 
l'assignatura serà necessari haver presentat els exercicis pràctics.  
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