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OBJECTIUS 
 

∗ Conèixer els aspectes bàsics de l’aplicació de les tecnologies de la informació a la 
biblioteconomia i documentació en els àmbits de l’emmagatzematge, la gestió i la 
transmissió de la informació. 

 
∗ Conèixer els conceptes fonamentals de modelització de dades i aprendre els 

elements bàsics de disseny i funcionament de diferents sistemes de gestió 
documental (base de dades documental, gestor de bibliografia, programes 
indexadors/motors de cerca). 

 
∗ Conèixer les bases tècniques de la recuperació electrònica de la informació. 
 
PROGRAMA 
 

I. Tecnologies de la informació 
Conceptes bàsics; significació i impacte social; aplicació a la biblioteconomia i 
documentació: serveis d’informació electrònica (panoràmica general);  

 
II. Sistemes de Gestió Documental i Sistemes de Gestió de Bases de dades  

Sistemes de gestió d’arxius; sistemes de gestió de biblioteques; gestors de 
bibliografia; gestors de bases de dades. Bases de dades (concepte, tipologia i 
estructura bàsica) 

 

III. Recuperació electrònica de la informació  
Tecnologies de recuperació electrònica de la informació i accés a bases de dades: 
teoria de la recuperació; llenguatge d’interrogació; formulació d’estratègies. 

 
IV. Tecnologies d’emmagatzematge i tecnologies de transmissió. 

Suports documentals òptics; xarxes de transmissió de dades; serveis de transmissió de 

dades. 

 
V. Internet 

Internet i tecnologies relacionades. Funcionament i aplicació a la biblioteconomia i 
la documentació; serveis de recerca d’informació (Web; índexs temàtics i motors de 
cerca), serveis de comunicació (correu electrònic; llistes de distribució). 
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PRÀCTIQUES 
 

Pràctiques adreçades a l’experimentació amb diferents sistemes de gestió documental: 
programes: gestor de bibliografia (Refworks), gestors de bases de dades documentals 
(Inmagic, Knosys); i amb diferents indexadors temàtics i motors de cerca. 
 
 

SISTEMA D’AVALUACIÓ 
 
Cal superar un examen escrit que recull els continguts teoricopràctics de l’assignatura 
-representa un 50% de la nota final-, i haver realitzat un nombre mínim de pràctiques 
(és obligatòria la creació d’una base de dades documental amb el programa Inmagic). 
La nota de les pràctiques representa el 50% restant de la nota final.  
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Bellaterra(Cerdanyola del Vallès), 15 de juny de 2007 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


