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L'assignatura Documentació Informativa pretén donar als alwnnes les eines metodolOgiques necessanes per tal 
que puguin cooéixer i usar les fonts d' infonnació tradicionals (impreses.. sooores i audiovisuals), els sist.emes 
d' informació i documentació que les susteneten i les fonts d'informació electróniques. 
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Temari: 

VII. LA DOCUMENTACIÓ INFORMAT1VA 

19. La InfOrDIICió i la Doc:ument.ció 
La oeccssitat d'infonnar-se pcr als professionals de la infonnaci6 i la comunicaci6. Dificulta15 d'accés a la 
informaci6. La formació documental. Conceptes basics sobre la Ciencia de la DocumentaciÓ. Particu1aritats.de la 
Documentació Informativa 

20. El sistnna doatmtn.taJ 
Conceptes generals de la cadena docwncntal Opc:racions basiques: entrada, proct:SSamenl i sortida de la infonnaci6. 

VIII. LES FONTS D1NFORMACIÓ 

lt.Eldocumeat 
Concepte de document. Tipologia documental: funcions i característiques. Diveoos tip.as de classificacions deis 
documcn15. Dcscripci6 bibliogn\fica i resumo 

22. Les fonu d'i • .rormació bibliogrif"Ka i de rd'ermcia 
Quan usar una font d'infonnació bibliogrMica i de refertncia. Elements a plan!ejar-se. Definició i utilitat de les 
diferen15 fon15 d'inforrnació bibliogrMica i de referencia. Consulta i valoració. 

23. Foats d'informació dec:trOaiques 
Conceptes de telematica i de teledocumentació. Les bases de dades: definició, caracteristiques i tipologia. Fonnes de 
distribució de les bases de dades. 

24. Teoria de la recuperació de la iaformació dectrillica 
Caracteristiques de la teoria de la recuperació. Els Uenguatges i les estrategies d'intemogació: operadors i 
instrucciODS generals. L 'aJgebra de 8oo1e. Els hipertextos. 

25. La una Iatemet 
Les eines de recerca d'informació a Internet: ds indexs i els molOrs. 

IX. ELS SERVE/S DE DOCUMENTACJÓ ESPECIAU7ZATS 

26. 1. Els Ifnrm de documcatac:ió als mitjanJ de comunicació 
EIs sistemes documcnta1s com a fon15 d' informació. Els periOOistes i l'ús deIs arxius deIs mass-media: opus de 
docwnen15 que conserven i dificu1tats per a mantenir-Ios. Quíos materials demanen els periodistes. Estructura deis 
arxius: biblioteca de referencies. arxius de fotografies, de textos escri15, de material sooor ¡audiovisual. Exemples 

8.2. Els lunís de documentac:ió a les empruts publicitiries 
Tipologia deis arxius de les empreses publicitanes. EIs pubticistes i I'ús de Ua infonnació espec:ialitzada. Exemples. 

8.3. El, servei, de documentació a les empreses audiovisual, 
Diferen15 tipus d'3lXÍus re1aciona15 amb les empreses audiovisuals. L 'ús de la infonnació especialitzada per plrt deis 
especialistes en comunicació audiovisual (guionistes, prodoctors, directors. etc). Exemples. 

27. EIs servei, de valor afegit als mitjan. de comunicad6 
L'accés a la informació retrospectiva i d'actualital. Els mitjans com a portals d'infonnació. 
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Sistem.a d'.valuatió: 

Per aprovar l'assignatUIa cakt:r.\ superar les dues parts de les que consta el sistema d'avaluació. Una vegada 
aprovades les dues partS es rara el promig de les dues qualificacions per posar la nota final . Les dues partS són les 
segOents: 

~un CMmen de les explicacions toóriques donadcs al ll;ug del semestre del temari que composa el programa. Suposa 
el 50 % de la nota final 
·00 treba11 de curs en grups de mAxi.m quatre persones sobre un tema que els professors indicaran a cJasse, més les 
prictiques d'aula de caracter individual Tot aixo suposari. el 50 % de la nota final 
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