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CURS ACADÈMIC: 2006-2007 
 
LLICENCIATURA:  Documentació    CURS: Segon 

 

Codi:    27252 

Assignatura:   Formació d’usuaris i difusió de la Informació 

Tipus d’assignatura: Obligatòria 

Nº de crèdits:   4.5 

Professorat:   Teoria: Joan Baiget Solé  

    Pràctiques: Joan Baiget Solé 

Llengua de les classes:         Català 

Quatrimestre:  1 er 

 
 
Objectius de l’assignatura: 
 
Amb aquesta assignatura, els alumnes haurien de copsar la importància dels usuaris i de 
les seves necessitats d’informació, que són, en definitiva, el que dóna sentit a qualsevol 
centre de documentació. Per això, durant aquest semestre, els estudiants hauran de 
preparar-se per a: 
 

- Conèixer els hàbits i les necessitats d’informació dels usuaris i detectar els 
canvis que es van produint en les seves peticions i la forma d’accedir a la 
informació (presencialitat  versus virtualitat) 

 
- Conèixer l’estructura i la dinàmica dels diferents col·lectius d’usuaris 

 
- Aprofitar al màxim l’estructura dels centres de documentació per a donar un bon 

servei als usuaris potenciant els sistemes de difusió de la informació 
 
- Aprendre les tècniques per a fer cursos de formació d’usuaris 
 
- Aprendre alguns dels sistemes d’obtenció de dades sobre els usuaris per poder 

planificar correctament els serveis a oferir (entrevistes, qüestionaris, etc.) 
 

 
Temari 
 
1.  Introducció 

- Definició del que és i no és un usuari en els sistemes documentals 
- Diferències entre usuaris potencials i usuaris reals. 
- Tipologies d’usuaris: Característiques que defineixen els grups i grups més 

habituals (investigadors i docents, sector industrial, administradors i polítics, 
ciutadans i usuaris virtuals) 

- Les necessitats d’informació dels diferents grups. 
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2.  Els estudis d’usuaris 
- Què són els estudis d’usuaris? 
- Què ens proporcionen els estudis d’usuaris? Quins són els seus objectius? 

Anàlisi de les necessitats, comportaments,  motivacions i actituds,  consum i  
producció dels usuaris. Factors que hi intervenen. 

- Historia dels estudis d’usuaris i situació actual. 
- Àmbits d’aplicació dels estudis d’usuaris: diferents tipologies de biblioteques i 

centres de documentació. 
- Estudis d’usuaris i avaluació i control de la qualitat dels sistemes bibliotecaris i 

documentals. 
 

3.  Les metodologies de recollida de dades 
- Mètodes directes: qüestionaris, incident crític, mètode delphi, entrevistes, 

simulacions. 
- Mètodes indirectes: anàlisi de cites, de referències i de consultes dels usuaris; 

observació, estadístiques. 
- Anàlisi dels resultats: quins resultats s’obtenen? Per a què serveixen? 

Presentació de les dades als usuaris. 
 

4.  Formar als usuaris a la societat de la informació 
- Per què formar als usuaris? Concepte i abast. 
- Els mètodes de formació d’usuaris: tants caps, tants barrets. Condicionaments 

d’edat i tipologia d’usuaris 
- Com ensenyar als usuaris a definir les seves necessitats d’informació i a saber 

interrogar als sistemes de recuperació d’informació. 
- Orientació en l’ús dels centres de documentació i dels documents. La formació a 

distància. 
 
5.  Sistemes de difusió de la informació 

- Què és la difusió documental?   
- La planificació de la difusió als centres documentals. 
- Diferents  serveis de difusió: 

a) Per accedir als documents primaris: 
- Accés lliure als documents (sales obertes) 
- Accés controlat als documents (tancats) 
- Préstec  a sala i a domicili 

b) Per accedir a documents externs: 
- Préstec interbibliotecari 
- Obtenció de documents externs (British Library, INIST...) 

c) Difusió Selectiva de la Informació 
d) Accés a bases de dades i catàlegs externs 
e) Serveis de traducció 

- Sistemes de difusió de la informació online 
- Els serveis personalitzats (E-mail, Virtual Reference Desk, Real Time 

Digital References, Portals personalitzats...) 
- Les webs dels SID 
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juliol-agost 2001. 
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oggi, nº19. Setembre 2001. pag. 70-90. 
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març 2002. pag.56-64. 
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instrumentos informativos”. En: LOPEZ YEPES, J. (coord). Manual de información y 
documentación. Madrid: Pirámide, 1996. P. 477-487. 
 
 
f.  Altres  
 

- SIERRA BRAVO, R. “Técnicas de Investigación Social” Editorial Paraninfo 
- ABAD GARCIA, M FRANCISCA “Evaluación de la Calidad de los Sistemas 

de Información” Editorial Síntesis 
- TAYLOR, SJ / BOGDAN, R. “ Introducción a los Métodos Cualitativos de 

Investigación” Editorial Paidós 
- AZOFRA, JM “Cuestionarios” Cuadernos Metodoógicos del CIS (Centro de 

Investigaciones Sociológicas) 
 
 

Sistema d’Avaluació 
 
- L’avaluació de l’assignatura consistirà en un examen a partir del temari impartit a les 
classes de teoria. Comptarà un 40 % de la qualificació final. 
- El 60 % restant de la qualificació s’obtindrà a partir de la realització dels exercicis 
pràctics referents al temari de l’assignatura. 
- Per fer la nota mitjana cal que totes les parts estiguin aprovades. 
 
Altra informació 
 
- S’utilitzarà el Campus Virtual de la UAB per a donar suport a la docència de 
l’assignatura i comunicar-se amb els alumnes, que hi trobaran les transparències de cada 
tema, el calendari d’activitats, bibliografia complementària, links d’interès, etc. 
 
 
 
Dra. Anna Torrent 
Coordinadora de la Unitat de Filologia Catalana 
 
Bellaterra, (Cerdanyola del Vallès), juliol de 2006 


