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Objectius de l’assignatura: 
 

 Dotar d’una metodologia adequada per a l’elaboració de treballs 
acadèmics i intel·lectuals de qualitat. 

 Donar a conèixer la Documentació com a ciència informativa i  
instrumental al servei dels professionals de la Publicitat i les Relacions 
Públiques. 

 Formar en l’ús avançat de tècniques documentals de cerca i recuperació 
d’informació en entorns digitals.  

 Proporcionar coneixements bàsics sobre tractament, organització i 
gestió documental.  

 
Temari: 
 
1. La Documentació Informativa: 
Introducció a la Documentació general: concepte i abast. La Documentació com 
a ciència instrumental. La Documentació Informativa. Necessitats informatives 
dels professionals de la Publicitat i les Relacions Públiques. Els servei de 
documentació en les agències publicitàries. 
 



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.  
 
3. La informació electrònica:  
Concepte. 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. 
Avaluació de resultats. 
 
4. Internet com a recurs informatiu:  
Característiques d’Internet com a recurs informatiu. La cerca d’informació a la 
Xarxa: ús avançat de directoris de recursos digitals i buscadors. Altres serveis 
per obtenir informació a la xarxa: serveis de referència virtuals i d’experts, 
llistes de distribució, bitàcoles, Internet invisible. 
 
5. Les fonts d’informació: . 
Definició i tipologia. Les obres de referència. Fonts d’informació primàries i 
secundàries. La literatura grisa.. 
 
6. Metodologia del treball intel·lectual:  
Sentit i significació de la normalització en l’elaboració de treballs. 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: 
 
Teòriques: 
Desenvolupament dels diferents blocs temàtics de l’assignatura. 
 
Pràctiques: 
Aplicació dels conceptes bàsics presentats en les sessions teòriques. 
Realització d’exercicis individuals i grupals. 
 
 
Sistema d’avaluació: 
 
Per aprovar l’assignatura caldrà superar les dues parts de què consta el 
sistema d’avaluació: 
 
a) Avaluació continuada dels continguts a través de la realització de proves 
individuals de caràcter teòric i pràctic.  
 



b) Realització i lliurament dels exercicis ìndividuals i grupals proposats al llarg 
del curs.   
 
 
Altres qüestions: 
 
 
 
Observacions: 
 
Les sessions de pràctiques s’han de desenvolupar en aules d’informàtica. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Dra. Anna M. Torrent  
Cap Unitat Fil. Catalana 
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