
 
 

Curs acadèmic 2009/2010 
 
 
LLICENCIATURA: Comunicació Audiovisual  CURS: 1r 
 

 
Codi:                20660 (Grup 04) 

Assignatura (troncal):             Documentació informativa 

Crèdits:                               6 (3 teòrics + 3 pràctics) 

Professorat:                      Teoria: F. Xavier González 

                                               Pràctiques:  

                                               F. Xavier González, Pilar Moreno, Francesc López 

Llengua en què s’imparteix la docència:  Català               

Quadrimestre: 1er 

 
Objectius de l’assignatura: 
 
General: Oferir una visió global de la Documentació aplicada als mitjans de 
comunicació social i afavorir el desenvolupament de les habilitats associades a l’anàlisi i 
recuperació de la informació, inherents a les rutines de treball dels professionals del 
periodisme. 
 
Específics: en finalitzar l’assignatura l’alumne ha de: 
 
 Saber què és la Documentació informativa, funcions i utilitat en el context de la 

Comunicació Social i la Societat de la Informació. 

 Conèixer els processos de la cadena documental. 

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

 Utilitzar de forma avançada les tècniques documentals per dissenyar i executar 
estratègies de cerca d’informació general i especialitzada.   

 Saber utilitzar Internet com a eina de treball. 

 Saber estructurar i desenvolupar adequadament un treball intel.lectual així com 
elaborar referències bibliogràfiques d’acord a normatives estandarditzades. 
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Temari: 
 

1. Documentació Informativa: 
Documentació general: concepte i abast. Documentació com a ciència instrumental. 
Documentació Informativa.  
Necessitats  informacionals dels professionals de la Comunicació.  
El servei de documentació en els mitjans de comunicació. Estudi de cas: Departament 
de Documentació de TVC 
 

2. Tractament i gestió documental:  
Gestió documental.  
L’accessibilitat al coneixement a travès del tractament documental. 
Cadena documental: concepte i processos.   
Els llenguatges documentals per a la categorització del coneixement. 
 

3. Informació electrònica (productes documentals):  
Definició i característiques. Indústria i cicle de la informació electrònica (productes 
documentals) 
Bases de dades: concepte, tipologia i estructura.  
Recuperació de la informació electrònica: els llenguatges d’interrogació de bases de 
dades. L’estratègia de cerca: disseny, idoneïtat i avaluació de resultats. 
 

4. Internet com a recurs informatiu:  
Característiques de la Xarxa.  
Cerca d’informació: motors de cerca i directoris analítics.  
Altres eines i serveis per obtenir informació a la Xarxa: serveis de referència virtuals i 
d’experts, llistes de distribució, bitàcoles (blogs), wikis, Internet invisible. 
 

5. Fonts d’informació: . 
Les unitats d’informació com a fonts: biblioteques, arxius i centres de documentació. 
Document i font d’informació: definició i tipologia. 
Els suports documentals.  
Fonts d’informació documentals: obres de referència, fonts primàries i secundàries. 
Literatura grisa. 
 

6. Processos documentals en la creació de productes audiovisuals. 
 Casos pràctics: editats d’informatius, programes de televisió i documentals històrics. 
 

7. El treball intel.lectual: metodologia i eines per a la seva realització.  
Normalització en l’elaboració de treballs intel.lectuals.  
Estructura i presentació del treball: funció i característiques de les parts integrants, 
aspectes formals. Elaboració i gestió automatitzada de bibliografies (Norma ISO 690, 
RefWorks).  
Aplicacions per a la gestió d’enllaços. 
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Bibliografia bàsica 
 
ABADAL, Ernest. Sistemas y servicios de información digital. Gijón: Trea; Barcelona: 
EUBD, 2001. (Biblioteconomía y administración cultural; 47). 
 
CARRIZO, G.; IRURETA-GOYENA, P.; LÓPEZ DE QUINTANA, E. Manual de fuentes de 
información.. 2ª ed. Zaragoza: CEGAL, 2000. 
 
CORDÓN GARCÍA, José Antonio; LÓPEZ LUCAS, Jesús; VAQUERO PULIDO, José Raúl. 
Manual de búsqueda documental y práctica bibliográfica. Madrid: Pirámide, 1999. 
 
ECO, Umberto. Cómo se hace una tesis. Técnicas y procedimientos de investigación, 
estudio y escritura. Barcelona: Gedisa, 2000. 
 
FUENTES I PUJOL, Mª Eulàlia (ed). Manual de documentación periodística. Madrid: 
Síntesis, 1995. 
 
FUENTES I PUJOL, Mª Eulàlia. Documentación científica e información. Metodología del 
trabajo intelectual y científico. Barcelona: ESRP-PPU, 1992. 
 
GALDÓN, G.. Teoría y práctica de la documentación informativa. Barcelona: Ariel, 2002. 
(Ariel comunicación). 
 
GARCÍA GUTIÉRREZ, Antonio (Ed.) Introducción a la Documentación Informativa y 
Periodística. 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: 
Pirámide, 2002 (Ozalid). 
 
MARCOS RECIO, Juan C.; GARCÍA JIMÉNEZ; Antonio; NUÑO MORAL, Mª Victoria. 
Gestión de la Documentación en la Publicidad y en las Relaciones Públicas. Madrid: 
Síntesis, 2004. (Biblioteconomía y Documentación; 24) 
 
MARTÍN VEGA, Arturo. Fuentes de información general. Gijón: Trea., 1995. 
(Biblioteconomía y administración cultural; 7) 
 
MOREIRO, J.A. (Coord.) Manual de documentación informativa. Madrid: Cátedra, 2000. 
 
MORENO, JIMÉNEZ, Mª Pilar. Estrategias y mecanismos de búsqueda en la web 
invisible. Darrera actualització: maig 2005.  
http://biblio.colmex.mx/recelec/web_invisible.htm [Consulta: setembre 2009] 
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ORGANIZACIÓN INTERNACIONAL DE NORMALIZACIÓN: Norma ISO 690 
Documentación y referencias bibliográficas.  
http://biblioteca.ucv.cl/herramientas/citasbibliograficas/iso690/iso690.htm. [Consulta: 
setembre 2009] 
 
TORRES RAMÍREZ, I. de (ed.). Las fuentes de información: estudios teórico prácticos. 
Madrid: Síntesis, 1998. (Ciencias de la Información. Biblioteconomía y Documentacion; 
17).  
 
Metodologia docent: 
 
Sessions teòriques on es desenvoluparan els diferents temes de l’assignatura i classes 
pràctiques on l’alumne podrà aplicar els coneixements teòrics adquirits. 
 
La metodologia contempla la realització d’exercicis individuals i en grup així com una 
part de treball autònom de l’alumne. 
 
Sistema d’avaluació: 
 
S’ofereixen 2 sistemes d’avaluació: 
 
a) Avaluació continuada: implica el seguiment regular de l’assignatura al llarg del curs 
(assistència, realització d’exercicis, activitats i proves periòdiques de revisió de 
l’aprenentatge).  
 
b) Examen únic: consisteix en una prova final amb preguntes teòriques i pràctiques. Es 
realitzarà en la data oficial d’examen fixada per la Facultat.  
 
A l’inici del curs i dins del termini fixat pels professors, l’alumne haurà d’informar per 
escrit a quin dels 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, l’alumne opti pel sistema d’avaluació 
continuada. 
 
Observacions: 
 
La docència de l’assignatura requereix: 
 
Que les sessions teòriques es realitzin en aules dotades d’un ordinador amb connexió a 
Internet i projector. 
 
Que les sessions pràctiques es desenvolupin a les aules d’informàtica. 
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