
CURS ACADÉMIC: 2009-2010 

LLlCENCIATURA: PERIODISME CURS: 2n 

Cadí : 20660 

Assignatura: Documentaci6 informativa 

Tipus d'assignatura: Tr 

Nombre de credits: 6 (3 teórics + 3 practics) 

Professorat: Teoria: Ángels Jiménez 

Prac 

I Llengua en qué s'imparteix la docencia: Catala 

Quadrimestre: 1 r 

Objectius de I'assignatura : 

General: Oferir una visió global de la Documentaci6 aplicada als mitjans de 
comunicació social i afavorir el desenvolupament de les habilitats associades a 
j'analisi i recuperació de la informació. 

Especifics : en finali tzar I'assignatura I'alumne ha de: 

• 	 Saber explicar qué es la Documentació informativa ¡quina és la seva 
funció i utilitat en el context de la Comunicació Social. 

• 	 Conéixer de forma basica els processos de la cadena documental i la 
seva relació amb la gestió i recuperadó de la informació. 

• 	 Identificar i associar la tipologia de font d'informació adient per resoldre 
necessitats informatives de naturalesa diversa. 

• 	 Utilitzar de forma avan'tada les tecniques documentals per dissenyar i 
executar estratégies de cerca d'informació general i especialitzada. 

• 	 Saber utilítzar Internet com a eina de trebal!. 

• 	 Saber estructurar i desenvotupar adequadament un trebal! in teLlectual 
així com elaborar referencies bibliograriques d'acord a normatives 
estandard itzades. 

Temari: 

1. La Documentació Informativa: 
Informació, comunicació i documentadó. La Documentació general: concepte i 
abast. La Oocumentació com a ciencia instrumental. La Documentació 
Informativa. Necessitats informacionats deis professionats del periodisme. El 
servei de documenta ció en els mitjans de com unicació. 
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2. Tractament i gestió documental: 

Superabundancia iQformativa i gestió documental. El tractament documenta! 

com a pont per a ~ ' accessibilitat del coneixement. La cadena documental : 

concepte i processos. Els lIenguatges documentals. 


3. La informació electrónica: 

Definició i característiques. Indústria i cicle de la informació electrónica. Les 

bases de dades: concepte, tipologia ¡estructura. Recuperació de la informació 

electronica: els lIenguatges d'interrogació de bases de dades. Disseny 

d'estratégies de cerca. Fiabilitat i avaluació de resultats. 


4. Internet com a recurs informatiu: 

Característiques d'lnternet com a recurs informatiu. La cerca d'informació a la 

Xarxa: motors de cerca i directoris analítics. Altres eines i serveis per obtenir 

informació a la Xarxa: serveis de referencia virtuals i d'experts, lIistes de 

distribució, bitacoles, wikis, Internet invisible. 


5. Les tents d'infermació: . 

Document i font d'informació: definició i tipologia. Els suports dacumentals. Les 

fants d'informació documentals: obres de referencia, fonts primaries i 

secundaries. La literatura grisa. 


6. Metodologia del treball intel'lectual: 

Sentit i significació de la normalització en I'elaboració de treballs intel.lectuals. 

Estructura del treball: funció i característiques de les parts integrants. 

Elaboració de referéncies bibliográfiques: la norma ISO 690, gestió 

automatitzada de bibliografies (RefWorks). 


Bibliografia básica 

ABADAL, Ernes!. Sistemas y servicios de información 

digital. Gijón: Trea; Barcelona: EUBD, 2001, 

(Biblioteconomía y administración cu ltural; 47). 


CARRIZO, G.; IRURETA-GOYENA, P.; LÓPEZ DE QUINTANA, 
E. Manual de fuentes de información.. 2a ed. Zaragoza: 

CEGAL, 2000, 


CORDON GARCíA. José An tonio; LO PEZ LUCAS, Jesús; VAQUERO 
PULIDO, José Raúl. Manual de búsqueda documental y práctica 
bibliográfica. Madrid: Pirámide, 1999. 

ECO, Umberto. Cómo se hace una tes is . Técnicas y 
procedimientos de investigación, estudio y escritura. 
Barcelona: Gedisa, 2000. 

FUENTES I PUJOL, M' Eulalia (ed). Manual de 

documentación periodística. Madrid: Síntesis, 1995. 
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FUENTES I PUJOL, Ma Eulália. Documentación científica e 
ínformación. Metodología del trabajo intelectual y científico. 
Barcelona: ESRP-PPU, 1992. 

GALDÓN, G.. Teoría y práctica de la documentación 
informativa. Barcelona: Ariel, 2002. (Ariel comunicación). 

GARCiA GUTIÉRREZ. Anlonio (Ed.) Introducción a la Documentación 
Informativa y Periodistica. Sevilla: Mad. 1999. (Ciencias de la Información). 

GARCíA SANTIAGO, L.. Extraer y visualizar información en 
Internet: el Web Mining. Gijón: Trea, 2003 (Biblioteconomía y 
administración cultural 83). 

GIMÉNEZ. E" Manual de documentación para comunicadores. Pamplona: 
EUNSA. 2004 . 

LÓPEZ YEPES. José (Coord). Manual de Ciencias de la Documentación. 
Madrid : Piramide. 2002 (Ozalid). 

MARCOS RECIO. Juan C.: GARCIA JIMÉNEZ; Antonio; NUÑO MORAL. M' 
Victoria. Gestión de la Documentación en la Publicidad yen las Relaciones 
Públicas. Madrid : Sintesis. 2004. (Biblioteconomia y Documentación: 24) 

MARTiN VEGA. Fuentes de información general. Gijón: Trea.. 1995. 
(Biblioteconomía y administración cu ltural: 7) 

MOREIRO. J.A. (Coord.) Manual de documentación informaliva . Madrid: 
Catedra. 2000. 

MORENO, JIMÉNEZ, M' Pilar. Estrategias y mecanismos de 
búsqueda en la web invisible. Darrera actualització : maig 
2005. htlp:/Ibiblio.colmex.mxJrecelec/web invis ible. htm 
[Consulta: juny 2006] 

ORGANIZACiÓN INTERNACIONAL DE NORMALIZACiÓN: 
Norma ISO 690 Documentación y referencias bibliográficas. 
http://biblioteca.ucv.cl/herramientas/citasbibliograficasliso69 
0/iso690.htm. [Consulta: juny 2006] 

TORRES RAMIREZ. 1. de (ed.). Las fuentes de información: estudios teórico 
prácticos. Madrid : Sintesis. 1998. (Ciencias de la Información. 
Biblioteconomía y Oocumentacion; 17) 
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VICENT, Antonio. Buscar en Internet. 
http://www.buc.unican .es/par/buscar/comobuscar.htm 

/ [Consulta: juny 2006] 

Metodologia docent: 

Sessions teoriques on es desenvoluparan els diferents temes 
de I'assignatura i classes práctiques on I'alumne podrá aplicar 
els coneixements teorics adquirits . 

La metodologia contempla la realització d'exercicis individuals 
i grupals, així com una part de treball autonom de I'alumne. 

Sistema d'avaluació: 

S'ofereixen 2 sistemes d 'avaluació (en primera convocatoria) : 

a) Avaluació continuada : implica el seguiment regular de 

I'assignatura alllarg del curs (assistEmcia, realització 

d'exerci cis , activitats i proves periodiques de revisió de 

I'aprenentatge). 


b) Examen únic: consisteix en una prova final amb preguntes 
teoriques i práctiques. Es realitzara en la data oficial d'examen 
fixada per la Facultat. 

A I' inici del curs i dins del termini fixat pels professors, 
I'alumne haurá d'informar per escrit a quin deis sistemes 
d'avaluació s'acull. Un cop informada la selecció no s 'admetran 
canvis del sistema d'avaluació triat. 

S'aconsella que, en la mesura del possible, I'alumne opti pel 
sistema d'avaluació continuada. 

En segona convocatoria, I'avaluació consistira únicament en 
un examen final. 

Altres qüestions : 

Obs ervacíons: 
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