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Objectius de l’assignatura: 
 
En un mon on cada dia és més important la informació, ja sigui pel volum que se’n genera 
com per la facilitat d’accés a aquesta, resulta més important formar als usuaris (clients) 
dels diferents serveis que hi tracten, perquè una bona preparació els hi facilitarà l’accés i 
alhora optimitzarà els recursos emprats pel servei en l’organització i tractament d’aquesta 
informació. 
 
Per tant treballarem els temes relacionats amb l’accés a la informació des de diverses 
vessants com són: 
 

- Com accedeixen els usuaris a la informació, que saben, quines rutines segueixen 
per arribar-hi, i en què estan canviant aquestes a mesura que apareixen noves 
tecnologies. 

 
- Tècniques i recursos per fer sessions i/o documents informatius, cursos per 

usuaris, etc. 
 

- Estudis d’usuaris per tal d’avaluar les seves necessitats i millorar el servei de 
documentació al tenir en compte les idees sorgides d’aquestes dades. 

 
- Sistemes d’informació tradicionals i digitals. 

 
 
Temari 

1. Introducció 
 

- Definició d’ 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. 
 
 



2. Els estudis d’usuaris 
 
- Què són  
- Quines dades ens proporcionen? Quins són els seus objectius?  
- Breu historia dels estudis d’usuaris i situació actual. 
- 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. 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 Condicionaments d’edat i tipologia 

d’usuaris 
- Ensenyar als usuaris a definir les seves necessitats d’informació i a 

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: 

o Per accedir als documents primaris: 
1. Accés lliure als documents (sales obertes) 
2. Accés controlat als documents 
3. Préstec a sala i a domicili 

o Per accedir a documents externs: 
1. Préstec interbibliotecari 
2. Obtenció de documents externs (British Library, INIST...) 

o Difusió Selectiva de la Informació 
o Accés a bases de dades i catàlegs externs 
o Serveis de traducció 

 
 
 



 
6. Sistemes de difusió de la informació online 

- Els serveis personalitzats 
o E-mail 
o Virtual Reference Desk 
o Real Time Digital References 
o Portals personalitzats 

- Les webs dels SID 
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Metodologia Docent: 
 
Teoria:  
Els diferents temes que composen el programa són explicats a classe, amb la 
participació dels alumnes. 
 
Pràctiques:  
Les pràctiques es basen en estudis de cas preparats per la professora, a partir 
dels quals els alumnes hauran de dibuixar escenaris de treball, plantejar 
estratègies, preparar sistemes de recollida de dades, proposar cursos per a 
usuaris, o crear sistemes de difusió per a centres concrets. 
 
Sistema d’avaluació 
L’avaluació de l’assignatura consistirà en un examen a partir del temari impartit a 
les classes de teoria. Comptarà un 50 % de la qualificació final. 
 
El 50 % restant de la qualificació s’obtindrà a partir de la realització dels exercicis 
pràctics referents al temari de l’assignatura. 
 
 
 


