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Amb aquesta assignatura, eIs alumnes haurien de copsar la importimcia de coneixer el 
comportament infornlacional deIs usuaris, és a dir. com una persona executa un conjunt 
d 'activitats com són la idemificació de necessitats, la cerca, la utilització i la 
transferencia d'infonnació. Coneixer el comportament huma en relació a les fonts i 
canal s d'infonnac ió i a I'ús que sen fa és de gran interes considerant que estem 
immersos en la societat infonnacional en la que a causa de les condicions tecnologiques 
d'aquest període historie, la generació, el processament i la transmissió de la infonnació 
es converteixen en les fonts fonamentals de la product ivitat i de l poderl. 

Per tal de poder estudiar el comportament informacional és interessant analitzar les 
competencies associades que han de permetre als usuaris transformar els seus 
coneixements, habilitats i actituds en acc ions informac ionals en un ambit determina{ 
En sentit ampli, les persones competents infonnacionalment són descrites com les que 
saben quan necessiten informació, són capaces de localitzar, avaluar, organitzar. 
utilitzar i difondre de fonna efectiva la informac ió per resoldre problemes personals. 
professionals o aspectes soc ials més amplis3

. 

I Castells, ,\1 . (1999). La era de la illformación. Ecol1omía, sociedad y cultura. La 
sociedad red. Vol 1, México DF: Siglo XXI Editores. 

2 Lloyd, A.; Somerville, M. (2006). "Working information", JOllrllal of Workplace 
Leaming, 18,3,186-198. 

3 UNESCO, US Nat ional Cornmission on Libraríes and Information Science el al 
(2003). Goals, objecfives al/d participal/t respollsibilifies. Meetil/g of experfs 011 

in/ormalioll lileracy. Disponible a: \\ \\ w.nclis.gov/libinter/info litconf&meet/goals
object i ves-pan ic ipant responsibilities.html 
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Pcr aixa, duran! aques! semestre, els estud iants hauran de prcparar· se per a: 

• Coneixer ¡aplicar diferents mClodologies d 'estudi del comportament 
¡nfonnacional deis usuaris. 

• Saber establir tipologies d'usuaris segons el seu perfil , les seves necessitats 
infonnati ves i els usos que fan de la ¡nfonnació. 

• Copsar la importancia i la uti litat de la [onnació d'usuaris fac ilitada per les 
unitals d'infomlació com a un servei propio 

• Saber dissenyar aeeions de formació i aplicar recursos per realitzar fonnacions 
prescncials i pcr crear materials didactics en línia. 

Temari 

l . Inlroducció 
Definic ió d'usuari de servcIs d'unitals d'informació, comportament 
competenc ia infomlacional. 
Diferencies entre usunris potencial s i usuaris Teals. 
Tipologies d'usuaris de la infonnació: cri teri s per a la segmentació. 

2. EIs estudis d'usuaris 
Definició, objectiu s i evolució. 
Ámbits d'aplicació deis estudis d'usuaris. 
Estudis d'usuaris a I'ambit de les unitats d'informació. 

3. Els metodes d'estudis d'usuaris 
Metodes directes: entrevistes, qüestionaris, observacions, simulacions . 
Metodes indirectes: analisi de cites, de referencies i de consuhes deis usuaris, 
anali si de logs. 

4. Capac itació infomlacional 
Definició, objectius i evolució. 
Competencies infonnacionals: cone ixements, habilitats i actituds. 
Graus d'assoliment de competencies. 

S. Disseny i desenvolupament de la fonnació d'usuaris 
Disseny de I'acció fonnativa: objectius, continguts, planificació temporal. 
Desenvolupament de la fonnació: analisi , metodologia i avaluació. 
Recursos per realitzar fonnacions presencials i per c rear materials didactics en 
línia . 

6. Avaluació de ¡'acció fomlativa 
Objectius de l'avaluació i aspectes avaluables. 
Avaluació des del punt de vista de 1'usuari, de qui financia la fonnació i del 
fommdor. 
Planificació i metodologies emprades per a 1'avaluació. 
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Sistema d 'Avu luac ió 

L'ava luació de !'assignatura consistid en la real ització d'un projecte d'esrudi 
d'usuaris per poder planificar i realitzar una aeció formativa. S'establiran tres fites a 
assolir en ¡'evolució del treba11 ¡que s'avaluaran en sessions de tmories. L'avaluació 
fina l es fara a ¡'aula en una presentació pública. 

. Es tindn'! en compte a l'avaluació la participació en les sess ions en que intervingui 
responsables d'unitats d'infonnació que expliquin la seva experiencia. 

Altres in formucions 

- La me todología de l'assignarura es basa en sessions teoriques presencials i sessions 
practiques. Les sessions practiques consten, d'una banda, de sessions centrades en 
l'ana lis i de serve is i material s formatius d'u nitats d'infonnació a partir de presentacions 
deIs seus responsables o de la consulta als materials quan no sigui possible la 
intervenció de is responsables, i d'altra banda. sessions realitzades als laboraloris 
d'informatica per dissenyar i elaborar materials fonnalius en línia. 

- S'util itzara el Campus Virtual de la UAB per a donar suport a la docenc ia de 
I'assignatura i comunicar-se amb els alumnes. 

Dra.~ aJ.k. ¡",L, 
Coordinado¡a de la Unita de Filologia Catalana 

Bellaterra, (Cerdanyola del Valles), juliol de 2007 
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