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OBJECTIUS 
• Conèixer els fonaments dels sistemes d’anàlisi i recuperació de la informació. 
• Aprendre les tècniques i eines per al  resum, indexació i classificació de 

documents. 
• Fonaments de la indexació d’imatge. 
• Fonaments de la indexació automàtica. 
• Tendències de futur de la indexació, el cas d’Internet. 
 
 
PROGRAMA DE CURS 
 
1. Fonaments de l’anàlisi i la recuperació de la informació 
Posició de l’anàlisi de contingut dins la cadena documental. Interacció entre 
indexació i recuperació. 
 
2. Resum documental 
Definició i objectius. 
 
3. Indexació 
Teoria de la indexació. Control de vocabulari. Metodologia. 
 
4. Llistes d’encapçalaments de matèries i tesaurus  
Tesaurus i llistes d’encapçalaments de matèries. Teoria i pràctica. Política 
d’indexació 
 
5. Classificació 
Teoria i pràctica  con CDU (Classificació decimal universal). 
 
6. Indexació d’imatge 
Indexació d’imatge fixa i d’imatge en moviment. Exemples de llenguatges 
especialitzats. Indexació automàtica d’imatge. 
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7. Indexació automàtica 
Fonaments teòrics. Llenguatge natural i indexació automàtica. Indexació automàtica 
en relació a la indexació humana. 
 
7. Catalogar Internet? metadades i Dublin Core. 
Recuperació d’informació a Internet en comparació amb l’anàlisi documental. 
Concepte de metadades. Dublin Core i altres propostes. 
 
 
MÈTODE D’AVALUACIÓ 
 
Pràctiques  
Llegirem articles de la bibliografia que comentarem en classe. Indexarem i 
classificarem documents que corregirem en classe. El treball obligatori consistirà a 
fer un catàleg, en el qual indexarem i classificarem una sèrie de documents. 
 
Valoració 25 % de la nota final 
 
Examen teòric i pràctic en el qual s'avaluaran els continguts treballats en classe – 
indexació amb llistes, classificació i preguntes de teoria 
 
Valoració 75 % de la nota final  
 
Les lectures i els documents que fem en classes pràctiques no puntuaran, és a dir la 
participació en classe. No obstant això podrà servir com element de ponderació de 
les altres notes (catàleg i examen final). 
 
Segona convocatòria  
 
Si algú s'hagués de presentar a la segona convocatòria, solament s'hauria d'avaluar 
del treball o de l'examen final suspesos, en el cas que tingui alguna de les dues 
coses suspeses, per descomptat si té ambdues coses es presenta amb tot. Les 
qualificacions dels treballs i de l'examen final aprovats en la primera convocatòria es 
mantindran en la segona.  
 
Les condicions per a superar l'assignatura en la segona convocatòria són les 
mateixes que en la primera: 75 % teoria i 25 % pràctica  
 
El contingut específic dels treballs de la segona convocatòria tindrà, no obstant això 
que ser diferent al de la primera, excepte que s'acordi el contrari. 
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