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Prerequisits

No hi ha prerequisits en aquest mòdul.

Objectius

Definir un sistema de gestió documental normalitzat i competitiu. És es l'objectiu del present mòdul. Tot el cicle
de la vida de la documentació hauria de ser gestionat i controlat. En tots els vostres aspectes, s'hauran
d'instruments necessaris i bones pràctiques que garanteixin que el sistema aporta credibilitat, fiabilitat i
eficàcia amb els documents i l'ús. Els conjunts generalistes d'arxivística són un nivell de base i de gestió
documental que pot ser d'ajut per comprovar si es detalla l'import en aquest mòdul.

Els alumnes reben coneixement experimentat sobre els processos documentals que haurien de regir un
sistema de gestió de documents i, de tant en tant, els instruments complementaris de caràcter tecnològic i
legal que permeti la implantació d'un sistema de gestió de documents electrònics.

:Continguts

• Anàlisi de les famílies de normes 15489 i 16175 de gestió de documents

• Els instruments bàsics: captura, classificació, descripció, valoració i conservació

• Creació d'un model de metadades i el catàleg de format

• Els instruments complementaris: la política de la signatura electrònica, el model de certificació digital i la
impressió segura i els models d'interoperabilitat

• Auditoria i millores de circuits administratius: reingeniería de procesos

Competències

Analitzar, sintetitzar, organitzar i planificar els entorns i les actuacions de gestió.

Aplicar les normes legals i estàndards vinculats amb la gestió de documents i arxius en l'elaboració de
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Aplicar les normes legals i estàndards vinculats amb la gestió de documents i arxius en l'elaboració de
projectes i la seva avaluació.
Avaluar i seleccionar eines informàtiques de gestió documental d'arxius segons el seu ús i necessitats.
Dissenyar, implantar i administrar Sistemes de Gestió de Documents.
Que els estudiants sàpiguen aplicar els coneixements adquirits i la seva capacitat de resolució de
problemes en entorns nous o poc coneguts dins de contextos més amplis (o multidisciplinaris)
relacionats amb la seva àrea d'estudi.
Que els estudiants tinguin les habilitats d'aprenentatge que els permetin continuar estudiant, en gran
manera, amb treball autònom a autodirigit.

Resultats d'aprenentatge

Adaptar l'aplicació de normes i estàndards de conformitat amb les revisions que siguin objecte.
Analitzar i dissenyar circuits administratius.
Aplicar els estàndards internacionals i les recomanacions sobre la gestió de documents i arxius.
Avaluar les prestacions del programari per a la gestió documental i arxiu.
Caracteritzar els entorns organitzatius, polítics i socials per a la definició de models i polítiques
d'informació.
Crear i administrar sistemes de gestió de documents.
Definir models de metadades.
Identificar els canvis organitzatius, polítics i socials dels entorns en què s'apliquen models i polítiques
d'informació.
Identificar els procediments de les organitzacions.
Identificar i crear catàlegs de formats.
Identificar i definir requisits del programari per a la gestió documental i arxiu.
Reconèixer el funcionament i laplicació de la certificació i la firma digitals.
Utilitzar instruments de planificació i control de la gestió.

Continguts

1. Normatives i estàndards: mètode o inspiració?

1.1. Anàlisi crítica de les normes 15489, 16175 i 30301 sobre sistemes de gestió documental.

1.2. Anàlisi crítica de MoReq 1, 2 i 2010.

2. On es creen els documents? On es gestionen?

2.1. Vocabulari de gestió: de la dada a fi de preservació digital.

2.2. Sistema de gestió documental i subsistemes de gestió. Claus per a la seva delimitació.

3. Tenim un sistema de gestió documental normalitzat?

3.1. Instruments fonamentals per a la gestió dels SGA.

3.2. Gestió concreta sobre tipologies de documents: del document ofimàtic al document audiovisual.

4. La descripció documental mitjançant metadades.

4.1. Anàlisi crítics de les normes 23081 i d'esquemes de metadades d'orientació arxivística.

4.2. Elements necessaris en un model de metadades.

5. Signatura digital, polítiques i sistemes d'autenticació i certificació.

5.1. Problemàtica de la signatura digital i àmbits d'aplicació.
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5.2. Solucions complementàries i alternatives per garantir la fiabilitat i l'autenticitat documental

6. Producció administrativa

6.1. Pautes per confeccionar catàlegs de productes i serveis

6.2. Cadena productiva versus unitats responsables de productes i serveis

7. Tècniques d'anàlisi i racionalització

7.1. Visió integral i completa de tot el procés administratiu amb criteris de producció

7.2. Camí crític, documents crítics i departaments clau

8. Detecció de la problemàtica

8.1. Detecció dels principals problemes dels circuits, dels documents i de les unitats

8.2. Propostes de millora per als problemes detectats

Metodologia

La metodologia docent combinarà les explicacions del professor a l'aula, les activitats conjuntes de debat i
exposició, els exercicis individuals i en grup a l'aula i els exercicis individuals fora de l'aula, que poden ser
avaluables. Aquesta combinació metodològica ha de facilitar l'aprenentatge dels conceptes teòrics necessaris
per superar la línia formativa, així com posar en pràctica la teoria en la resolució de situacions i en la presa de
decisions a l'hora d'afrontar plantejaments i casos vinculats al temari de la línia formativa.

Activitats formatives

Títol Hores ECTS Resultats d'aprenentatge

Tipus: Dirigides

Explicacions, casos i exercicis interactius a classe 50 2 1, 3, 5, 8

Tipus: Supervisades

Lectura i treball d'exercicis per lliurar durant el curs 50 2 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11,
12

Tipus: Autònomes

Preparació de la prova de coneixements del mòdul 6. Circuits 35 1,4 4, 11, 12, 13

Treball d'anàlisi i avaluació de Sistema de Gestió Documental ja
establert

50 2 2, 4, 6, 7, 9, 10, 11, 12

Avaluació

El sistema d'avaluació es composa de  elements que conformaran la nota final del mòdul:tres

Assistència i participació en el treball a classe (20% de la nota).
Examen teòric / pràctic (40% de la nota)
Treball d'anàlisi relacionat amb la matèria explicada (40% de la nota).
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Per poder calcular la nota final de la línia formativa cal treure com a mínim un quatre (4) a cadascuna de les
activitats esmentades.

Activitats d'avaluació

Títol Pes Hores ECTS Resultats d'aprenentatge

Assistència i treball a classe 20% 30 1,2 1, 3, 5, 8

Examen teòric / pràctic 40% 5 0,2 2, 4, 6, 7, 9, 10, 11, 12, 13

Treball d'anàlisi 40% 5 0,2 2, 3, 4, 6, 7, 9, 10, 11, 12, 13
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