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Objectius de l’assignatura:
1. Conèixer fonts d’informació electrònica especialitzades útils en l’àmbit de la
Publicitat i les Relacions Públiques.
2. Conèixer la metodologia per al disseny de bases de dades documentals.

Temari:
1. Bases de dades: conceptes introductoris
Elements constitutius: camp, registre. Fitxers (lineal, invers, paraules buides,
addicionals). Sistemes d’indexació. Llenguatges d’interrogació i sistemes de
recuperació de la informació.
2. Sistemes de gestió documental
Tipologia de sistemes de gestió de bases de dades. Criteris metodològics per al
disseny d’una base de dades documental.
3. Criteris per a l’anàlisi de sistemes de gestió de bases de dades
Estructura del registre. Sistema d’indexació. Alimentació de la base de dades.
Possibilitats de recerca. Distribució de la informació.

4. Serveis d’informació especialitzada útils en l’àmbit de la Publicitat i les
Relacions Públiques.
Coneixement de les principals fonts i serveis d’informació electrònica
especialitzada útils per a la pràctica professional de publicistes i relacions
públiques. Bases de dades documentals, directoris de recursos digitals, arxius
fotogràfics i anuncis publicitaris, serveis d'e-clipping, serveis documentals de
valor afegit en els mitjans de comunicació digitals.

5. Criteris per a l’avaluació de recursos digitals
Conèixer la metodologia per a l'avaluació de recursos digitals. Aplicació
d'indicadors i paràmetres.
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Metodologia docent:
Teoria.
Desenvolupament dels diferents blocs temàtics de l’assignatura.
Pràctiques:
Aplicació dels conceptes bàsics presentats en les sessions teòriques.

Sistema d’avaluació:
Es realitza un treball de curs i un seguit de pràctiques d’aula.

Observacions:
Per a la realització de les sessions pràctiques és imprescindible disposar d'una
aula d'informàtica amb el programari adient per al disseny de bases de dades
documentals. En les sessions teòriques seria recomanable comptar amb aules
que disposessin de connexió a la Xarxa.
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