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DESCRIPCIÓ GENERAL, OBJECTIUS I REQUISITS PREVIS 
A través de l’evolució de les TIC cap a plataformes més centrades en l’usuari les persones 
podem fer ús de les aplicacions Web 2.0 per poder organitzar la informació de forma més 
eficient, podem rebre informació personalitzada a través de la sindicació de continguts, 
participar de forma activa en les xarxes socials, comunicar-nos a través de nous canals, etc. I 
també podem organitzar i gestionar millor el nostre arxiu personal. 
  
Aquesta assignatura té un marcat caràcter instrumental i transversal. Per tant, ha de permetre 
assolir les competències relacionades amb la informació bàsiques per a l’àmbit personal, 
acadèmic i professional. 
  
  
OBJECTIUS DE L’ASSIGNATURA: 
  

“Tenir molta informació però desorganitzada es tan inútil com no tenir-ne cap” 
  
L’ojectiu principal d’aquesta assignatura és la d’ensenyar com gestionar, organitzar i treure el 
màxim rendiment de la informació personal, interna  - digital i “física” (paper per ex.)- , per 
permetre  la seva fàcil localització, fer-la més eficient i poder-la compartir utilitzant nous canals. 
  
Altres: 
 

 Adquisició de competències en l’àmbit de la comunicació 
 Aclarir conceptes com ara: web 2.0, folcksonomies, repositoris, podcast, etc. 
 Adquirir coneixements per a l’organització automatitzada de la documentació personal 

(creació i gestió  de bibliografies, organització de recursos digitals favorits i disseny de 
bases de dades documentals). 

 

ESBÓS DEL TEMARI 
1. Marc conceptual: documents i fonts d’informació 
La Documentació com a disciplina instrumental. Document i font d’informació: definició, 
característiques i tipologies. 
  
2. Cerca, gestió i ús de la informació 
Eines de cerca d’informació. Bases de dades. Motors de cerca. Programes informàtics per a la 
creació de bibliografies.  
  
3. Classificació de la documentació personal 
Gestió automatitzada de la documentació personal. Principis per classificar i organitzar 
documents. L’arxiu personal. 
  
4. Web 2.0 
Wikis. Blogs. Folcksonomies. Repositoris, Podcast. Documents audiovisuals (YouTube, Flickr, 
etc.). Gestió de favorits.  
  
5. Preservació i conservació dels documents 
Suports documentals: característiques i problemàtiques. Preservació de suports. Preservació de 
la informació. Projectes digitals. 
  
6. Aspectes legals. Ètica de la informació 
Reptes i criteris ètics de la gestió de la informació. Creació, reutilització i compartició de 
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FORMA D'AVALUACIÓ  
Avaluació continuada a partir de les evidències d’aprenentatge generades durant el curs 
acadèmic. 
A l’inici de l’assignatura s’exposaran detalladament i hi tindran cabuda des del portfoli de 
l’alumne, a la participació d’activitats en grup i la realització d’exercicis, pràctiques i treballs. 
 

ALTRES DADES  
METODOLOGIA DOCENT: 
Al ser una assignatura virtual, es treballarà, tant a nivell teòric com pràctic, amb materials 
elaborats per l’equip docent i disponibles al Campus Virtual. S’utilitzaran tots els recursos que es 
tinguin a l’abast, des dels que ens ofereixen les biblioteques de les diverses universitats com els 
que es puguin trobar a Internet.  
Es treballarà també, a partir d'aplicacions de sofware social basats en web 2.0 per a finalitats 
docents i en continguts educatius d'accés obert, ja que la docència i l'aprenentatge es poden 
basar en les mateixes eines i principis. 
 
La metodologia a utilitzar serà la de portar a la pràctica els conceptes adquirits i crear un entorn 
virtual personal per a l’aprenentatge, per a l’oci, per al context laboral, etc. 
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