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DESCRIPCIÓ GENERAL, OBJECTIUS I REQUISITS PREVIS 
OBJECTIUS DE L’ASSIGNATURA 
 
General:  
Potenciar, en alumnes procedents de qualsevol dels estudis impartits a la UAB, el 
desenvolupament de competències i habilitats informacionals útils per a la realització dels seus 
estudis universitaris però, sobretot, per al posterior exercici professional.  
 
Específics:  

• Aprendre a documentar un tema localitzant la informació necessària per adquirir-ne 
coneixements, dur a terme un treball acadèmic, de recerca o bé, una determinada tasca 
professional. 

• Conèixer les diferents tipologies de fonts d’informació, les seves característiques i els 
tipus de preguntes que poden ajudar a respondre. 

• Aprendre l’ús avançat de recursos tecnològics per a la recerca dinformació en entorns 
digitals (bases de dades, catàlegs bibliogràfics en línia, buscadors d’Internet). 

• Adquirir coneixements per a l’organització automatitzada de la documentació personal 
(gestió de bibliogràfies, organització de recursos digitals favorits i disseny de bases de 
dades documentals). 

 

ESBÓS DEL TEMARI 
1. El valor de la informació en la societat actual.  
La informació com a recurs estratègic.  
Superabundància informativa: “el repte de trobar el que es busca en el moment en què es 
necessita”.  
La Documentació com a disciplina instrumental al servei del professional d’avui.  
 
2. Les fonts d’informació.  
Document i font d’informació: concepte, tipologia i classificació.  
Fonts primàries i secundàries.  
Les obres de referència. Anuaris, directoris, cronologies, almanacs, repertoris biogràfics i altres 
fonts de referència: caracteristiques i tipus de necessitats informatives que poden respondre. 
Col.leccions d’obres de referència a Internet.  
Criteris d’avaluació i valoració de fonts d ‘informació.  
 
3. Com localitzar informació en fonts electròniques.  
Què és la informació electrònica?.  
Les bases de dades documentals: definició, estructura i tipologia.  
Llenguatges d’interrogació de bases de dades i disseny d’estratègies de cerca.  
Tractament documental i recuperació d’informació. Processos bàsics de l’anàlisi documental: la 
descripció formal i l’anàlisi de contingut.. Implicacions de l’anàlisi del contingut en la recuperació 
d’informació.  
 
4. Trobar informació de qualitat a Internet: instruments, tècniques i sistemes.  
Característiques d’Internet com a font informativa.  
Internet invisible.  
Serveis i sistemes per a l’obtenció d’informació a través Internet: buscadors, serveis de 
referència virtuals, llistes de distribució i bitàcoles.  
 
5. Com organitzem la informació i documentació que ens proporcionen les fonts?  
La gestió automatitzada de la documentació personal.  
Programes informàtics per a la creació de bibliografies.  
Disseny de bases de dades documentals.  
Principis per classificar i organitzar documents (impresos / digitals).  
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6. El treball intel·lectual: planificació i presentació.  
Com planificar un treball acadèmic.  
Estructuració i parts del treball.  
Elaboració de la bibliografia: la citació bibliogràfica.  
La presentació escrita: característiques i requeriments.  
La comunicació o presentació oral. 
 

BIBLIOGRAFIA ESSENCIAL  
− ABADAL FALGUERAS, Ernest. (2000). Sistemas y servicios de información digital. Gijón: 

Trea; Barcelona: Edicions Universitat de Barcelona. 236 p. (Biblioteconomía y 
administración cultural; 47).  

− ABADAL FALGUERAS, Ernest. (1997). Els serveis d’informació electrònica: què són i per a 
què serveixen. Barcelona: Edicions Universitat de Barcelona. 170 p. (Textos docents; 83).  

− AENOR. (1994). UNE 50-104-94. Referencias bibliográficas: contenido, forma y estructura. 
Madrid: AENOR. Equivalente a ISO 690-1987.  

− ANDRIEU, O. Cómo buscar y encontrar en Internet. Barcelona: Gestión 2000, 1997.  
− CARRIZO SAINERO, Gloria; IRURETA-GOYENA, Pilar; LÓPEZ DE QUINTANA SÁEZ, Eugenio. 

(2000). Manual de fuentes de información. 2ª ed. rev., corr. y aum. Madrid: Confederación 
Española de Gremios y Asociaciones de Empresarios del Comercio del Libro. 574 p.  

− CLANCHY, John; BALLARD, Brigid. (2000). Cómo se hace un trabajo académico: guía 
práctica para estudiantes universitarios. Zaragoza : Prensas Universitarias de Zaragoza. 
175 p. (Ciencias sociales ; 23).  

− CORDÓN GARCÍA, José Antonio; LÓPEZ LUCAS, Jesus; VAQUERO PULIDO, José Raúl. 
(2001). Manual de investigación bibliográfica y documental: teoría y práctica. Madrid: 
Pirámide. 351 p.  

− GUINCHAT, Claire; MENOU, Michel. (1992). Introducción general a las ciencias y técnicas 
de la información y documentación. 2ª ed. Madrid: CINDOC; UNESCO.  

− LÓPEZ YEPES, José (coord.) (2002). Manual de ciencias de la documentación. Madrid: 
Pirámide. 742 p. (Ozalid).  

− MARTÍN VEGA, Arturo. (1995). Fuentes de información general. Gijón: Trea. 320 p. 
(Biblioteconomía y administración cultural; 7).  

− MOREIRO, José Antonio (coord.). (2000). Manual de Documentación Informativa. Madrid: 
Cátedra. 458 p. (Signo e imagen; 55).  

− PÉREZ ALARCÓN, Adoració (coord.). (1998). La documentació a l’era de la informació. 
Barcelona: Universitat Oberta de catalunya. (Manuals; 13).  

− TORRES RAMÍREZ, Isabel. (1998). Las fuentes de información: estudios teórico-prácticos. 
Madrid: Síntesis. 430 p. (Biblioteconomía y documentación).  

− TRAMULLAS SAZ, J.; OLVERA LOBO, M.D. (2001). Recuperación de la información en 
Internet. Madrid: Rama. 232 p.  

−  
− BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTÀRIA:  
− ALIA, F. Fuentes de información para historiadores. Gijón: Trea, 1998.  
− ARMSTRONG, C.J. Keyguide to information sources in online and CD-ROM database 

searching. 2nd ed. london: Mansell, 1997.  
− FUENTES I PUJOL, M.E. (ed.). Manual de documentación periodística. Madrid: Síntesis, 

1995.  
− GONZÁLEZ-CONDE LLOPIS, C. Fuentes de información estadística. Madrid : Universidad 

Autónoma de Madrid, 1999. 203 p. (Documentos de trabajo / Universidad Autónoma de 
Madrid ; 36)  

− LESTER, R. Information sources in finance and banking. London: Bowker-Saur, cop. 1996.  
− NURCOMBE, V.J. (ed.). Information sources in official publications . London:Bowker-Saur, 

cop. 1997  
− PAGELL, R. A.; HALPERIN, M. International business information. How to find it, how to use 

it. 2nd ed. chicago: Fitzroy Dearborn, 1999.  
− PORTELO, P. Directorio de fuentes de información de la economía española. Barcelona: 

Crítica, 1996.  
− WINTERTON, J.; MOYS, E.M. Information sources in law. 2nd ed. London: Bowker-Saur, 

cop. 1997. 
 

FORMA D'AVALUACIÓ  
Sistema d’avaluació continuada basat en la valoració de:  
El portfolio personal de l’alumne (40%).  
Un treball de curs tutoritzat que es desenvoluparà en diferents fases al llarg del semestre 
(50%).  
Participació en activitats de grup (10%). 
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ALTRES DADES  
METODOLOGIA DOCENT:  
En tractar-se d’una assignatura virtual, l’alumne treballarà, tant a nivell teòric com pràctic, amb 
materials elaborats per l’equip docent i disponibles al Campus Virtual. Tanmateix utilitzarà els 
recursos i fonts informatives ofertes per la Biblioteca de la UAB i altres amb presència a 
Internet. 

S’utilitzarà fonamentalment una metodologia orientada a l’aprenentatge per problemes i la 
resolució de casos pràctics. A partir de les necessitats de coneixements teòrics que se’n derivin 
dels casos, problemes i activitats plantejades s’aniran introduint i treballant els continguts 
teòrics programats 
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