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Objectius de l’assignatura: 
 
General:  Oferir una visió global de la Documentació aplicada als mitjans de 
comunicació social i afavorir el desenvolupament de les habilitats associades a 
l’anàlisi i recuperació de la informació. 
 
Específics:  en finalitzar l’assignatura l’alumne ha de: 
 

� Saber explicar què és la Documentació informativa i quina és la seva 
funció i utilitat en el context de la Comunicació Social. 

� Conèixer de forma bàsica els processos de la cadena documental i la 
seva relació amb la gestió i recuperació de la informació. 

� Identificar i associar la tipologia de font d’informació adient per resoldre 
necessitats informatives de naturalesa diversa. 

� Utilitzar de forma avançada les tècniques documentals per dissenyar i 
executar estratègies de cerca d’informació general i especialitzada.   

� Saber utilitzar Internet com a eina de treball. 

� Saber estructurar i desenvolupar adequadament un treball intel.lectual 
així com elaborar referències bibliogràfiques d’acord a normatives 
estandarditzades. 

Temari: 
 
1. La Documentació Informativa:  
Informació, comunicació i documentació. La Documentació general: concepte i 
abast. La Documentació com a ciència instrumental. La Documentació 
Informativa. Necessitats informacionals dels professionals del periodisme. El 
servei de documentació en els mitjans de comunicació. 



 
2. Tractament i gestió documental:  
Superabundància informativa i gestió documental. El tractament documental 
com a pont per a l’accessibilitat del coneixement. La cadena documental: 
concepte i processos.  Els llenguatges documentals. 
 
3. La informació electrònica:  
Definició i característiques. Indústria i cicle de la informació electrònica. Les 
bases de dades: concepte, tipologia i estructura. Recuperació de la informació 
electrònica: els llenguatges d’interrogació de bases de dades. Disseny 
d’estratègies de cerca. Fiabilitat i avaluació de resultats. 
 
4. Internet com a recurs informatiu:  
Característiques d’Internet com a recurs informatiu. La cerca d’informació a la 
Xarxa: motors de cerca i directoris analítics. Altres eines i serveis per obtenir 
informació a la Xarxa: serveis de referència virtuals i d’experts, llistes de 
distribució, bitàcoles, wikis, Internet invisible. 
 
5. Les fonts d’informació: . 
Document i font d’informació: definició i tipologia. Els suports documentals. Les 
fonts d’informació documentals: obres de referència, fonts primàries i 
secundàries. La literatura grisa. 
 
6. Metodologia del treball intel·lectual:   
Sentit i significació de la normalització en l’elaboració de treballs intel.lectuals. 
Estructura del treball: funció i característiques de les parts integrants. 
Elaboració de referències bibliogràfiques: la norma ISO 690, gestió 
automatitzada de bibliografies (RefWorks). 
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Metodologia docent: 
 
Sessions teòriques on es desenvoluparan els diferents temes de l’assignatura i 
classes pràctiques on l’alumne podrà aplicar els coneixements teòrics adquirits. 
 
La metodologia contempla la realització d’exercicis individuals i grupals, així 
com una part de treball autònom de l’alumne. 
 
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 pels professors, 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 d’avaluació 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. 
 
 
Altres qüestions: 
 
 
Observacions: 
 
 
 
 
 


