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CURS ACADÈMIC: 2009-2010 
LLICENCIATURA: Documentació     

CURS: Complements de Formació 

 
 
Codi:    27189 

Assignatura: Anàlisi i llenguatges documentals: fonaments de 
l’anàlisi de la informació. 

Tipus d’assignatura: CF 

Nº de crèdits:  4,50 

Professorat: Teoria i Pràctica :   Pilar Cid Leal 

Quatrimestre: Primer  

 
 
 

A. Objectius 
 
 Entendre la relació existent entre l’anàlisi i la representació del contingut 

dels documents i la seva recuperació posterior. 
 Conèixer els conceptes, terminologia, tècniques i procediments 

essencials de l'anàlisi documental.  
 Conèixer i saber aplicar la normativa més important: AACR2 i format 

MARC.  
 Treballar les tècniques de control d'autoritats. 
 

B. Temari 
 
1. Conceptes bàsics de l’anàlisi dels documents 
 Objectius de l’anàlisi documental. 
 Eines per a la recuperació de la informació: tipologies i funcions. El catàleg. 
 El registre documental: funció, estructura.  
 Tipus d’entrades i punts d’accés.  
 L’estandardització de l’anàlisi formal. Les ISBD (International Standard 

Bibliographic Description) i les AACR (Anglo-American Cataloging Rules). 
 L’intercanvi d’informació en format llegible per ordinador: el format MARC 

(Machine Readable Catalog). 
 
2. Anàlisi formal (I): la descripció documental (primera part de les 

ACCR2R). 
 Estructura i elements de la descripció documental. 
 Nivells de descripció. 
 Pràctiques: descripció de diferents tipus de documents, amb especial 

atenció a monografies en suport paper. 
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3. Anàlisi formal (II): els punts d’accés bibliogràfics (segona part de les 
AACR2R) 

 Tria dels punts d’accés. 
 Forma dels punts d’accés. 
 Pràctiques: establir tipus de responsabilitat i tria i elaboració de punts 

d’accés  d’autor i títol.  
 
4. Control d’autoritats: objectius i funcions 
 
5. El format MARC 
 Concepte de format 
 Origen i evolució històric 
 
 

C. Metodologia 
 
Donat que aquest curs està programat en forma de tutories,  es faran 4 
sessions presencials, distribuïdes al llarg del semestre, en les quals es 
corregiran els exercicis proposats en la sessió anterior i es resoldran els dubtes 
que hagin sorgit. 
 
 

D. Avaluació 
 
L’avaluació es farà a partir d’un examen final (mes de gener) en el qual es 
catalogaran 4 documents (descripció formal i encapçalaments). La data de 
l’examen es comunicarà a classe o via correu electrònic, un cop la comuniqui la 
Facultat. Les persones que no superin aquest examen podran optar a una 
segona convocatòria (mes de juny o juliol).  
 
 

E. Bibliografia 
 

• Caravia, Santiago. La Biblioteca y su organización. Gijón: Trea, 1995  
 

• Clausó García, Adelina. Manual de análisis documental: descripción 
bibliográfica. 2 ª ed. corr. y aumentada. Pamplona: Eunsa, 2001 

 
• Díez Carrera, Camen. La Catalogación de materiales especiales. Gijón: 

Trea, 2005 
 

• Estivill Rius, Assumpció ; et al. Manual d’exemples de catalogació: MEC 
(CD-ROM). Barcelona : Universitat de Barcelona, 2004. Disponible en 
versió electrònica a: http://bidoc.ub.es/pub/mec/inici.php  

 
• Garrido Arilla, Mª Rosa. Teoría e historia de la catalogación de 

documentos. Madrid: Síntesis, 1996 
 

http://bidoc.ub.es/pub/mec/inici.php
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• Manual del CATMARC. 2a ed., rev. i augm. Barcelona: Generalitat de 
Catalunya, Departament de Cultura, 1992. Disponible en versió 
electrònica a:  http://www.gencat.net/bc/catmarc.pdf 

 
• Pinto Molina, María. Análisis documental: fundamentos y 

procedimientos. 2ª ed. rev. y aumentada. Madrid: Edema, 2001 
 
• Pinto Molina, María. Catalogación de documentos: teoría y práctica. 

Madrid: Síntesis, 1994 
 

• Regles angloamericanes de catalogació: traducció de les Anglo-
American cataloging rules, second edition, 1988, revision (AACR2). 
Barcelona: Biblioteca de Catalunya; Vic: Eumo, 1996. Amb esmenes 
1993. 

 
Bellaterra, 28 de setembre de 2009 

 
 
 

http://www.gencat.net/bc/catmarc.pdf
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