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Conscienciar I'alumne de la importancia de la Documentació corn a eina de treball per a qualsevol 
professional ilo investigador i fonamentalment pels professionals ¡/o investigadors en I'ambit de la 
Química. 
Oferir una introducció a les diferents tipologíes de fonts d'informació per tal que I'alumne pugui coneixer 
corn el poden ajudar a resoldre les seves necessitats informatives. 

.. Ensenyar a I'alumne les tecniques basiques de recuperació d'informació especialitzada tant en suport 
paper corn en suport electronic. 

Tema 1 : Introducció a la Documentació 
Importancia i valor de la informació en la societat actual. incidencia de la inforrnació en el desenvolupament 
científic i tecnic. Les necessitats informatives i el problema de la recuperació de la informació. Concepte i 
objectius de la Documentació. 

Tema 2: El sistema o la cadena documental 
Noció de sistema. Conceptes generals de la Cadena documental. Elements de la cadena documental: entrada, 
processament i sortida d'informació. 

Tema 3: Les fonts d'infonnació I 
Fonts primAries i fonts secundaries. Obres de referencia. La literatura grisa. 

Tema 4: Les fonts d'infonnació II 
Estudi del Chemical Abstracts, del Science Citation lndex i del Current Contents. 

Tema 5: La informació electrdnica 
Concepte d'informació electronica. Les bases de dades: estructura i elements constitutius. El cicle de la 
Informació electronica. 

Tema 6: Recuperació d'infomació en bases de dades 
Tipología de les bases de dades. Els llenguatges de recuperació. Planificació i disseny d'estrategies. 

Apartat de Practiques 
-u. 

Metodologia 



Les 7 primeres classes seran tedriques i les restants tindran caracter practic i es realitzaran a les aules 
d'informatica. 
Al llarg del curs es proporcionaran dossiers i exercicis com a complement de I'aprenentatge de I'alumne. 
Aquests exercicis no incidiran en la qualificació final i el seu lliurament sera voluntari. No obstant aixd, els 
coneixements que es puguin desprendre dels exercicis seran part de la materia del curs. En canvi si que 
caldra entregar les practiques realitzades a I'aula d'informatica. Tots ells serviran per arrodonir la nota 
final. 

Examen final amb dues parts, una amb preguntes sobre els continguts tedrics i una altra amb qüestions sobre les 
sessions practiques. 
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