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ASSIGNATURA: Documentació informativa 

ESTUDIS: Per, Pub, Com Aud 

CODI: DOCIN 

 
TIPUS: Troncal     CURS: 1    SEMESTRE: 1Q  
CRÈDITS hores/setmana: 6 crèdits 
CRÈDITS ECTS: 4,5 crèdits 
PROFESSOR: Dr. Pere Masip Masip / Llic. Francesc Vilallonga Montañá / Dr. Alfons Medina 
Cambrón 
IDIOMA: Català 
 
 
PREREQUISITS: No n’hi ha 
 
CONEIXEMENTS PREVIS: No n’hi han 
 
ASSIGNATURES QUE S’HAN DE CURSAR SIMULTÀNIAMENT: No n’hi ha 
 
DESCRIPCIÓ ASSIGNATURA: El contingut de l'assignatura s'articularà al voltant del 
concepte de documentació com a disciplina científica. La primera part se centrarà en dotar 
l’estudiant dels fonaments de la metodologia del treball universitari i científic. En un segon 
bloc es donaran a conèixer els mecanismes i els processos que segueix la informació des 
que és produïda fins que arriba als usuaris. Es farà una aproximació a les estratègies i 
recursos de cerca i recuperació de la informació, especialment els relacionats amb les 
tecnologies. 
 
OBJECTIUS ASSIGNATURA:  
 

1. Introduir l'estudiant en l'àmbit de la investigació i de la metodologia del treball científic. 
2. Que els futurs professionals de la comunicació adquireixin els coneixements i les 

eines bàsiques per accedir a la informació que tenen al seu abast. 
3. Que l'estudiant pugui tractar aquesta informació de forma eficient i conegui els 

mecanismes essencials per a la seva gestió. 
 
CONTINGUTS:  
 
I. Preàmbul 
1. Informació i documentació. La informació i la seva importància en la societat actual: la 
Societat de la Informació. Documentació: concepte i definició. Aproximació històrica a la 
documentació. La documentació a Catalunya. 
 
II. Metodologia de la investigació científica 
2. La investigació científica i la recerca universitària. El sentit de la investigació científica. 
Metodologia del treball intel.lectual i científic. Tipus de treballs. 
 
3. Fases i característiques del treball científic. El plantejament de la investigació. Elecció i 
justificació del tema. Els objectius i la formulació de la/les hipòtesi/s. Delimitació de l’objecte 
d’estudi. 
 
4. El desenvolupament de la investigació. Elecció i consulta de les fonts d’informació. 
Recerca i obtenció de dades.    
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5. L’elaboració i redacció del treball. Estructura d’un treball científic. Aspectes formals de  la 
presentació.  La difusió dels resultats i la comunicació científica.  
 
 
III. Eines bàsiques. Introducció a les fonts d’informació 
6. El procés documental: la documentació com a transmissora de la informació. La cadena 
documental i l'anàlisi documental. 
 
7. Fonts d'informació: classificació i tipologies. Concepte de document. Les obres de 
referència. Fonts d'informació especialitzades en comunicació. Recursos informatius per a 
periodistes. 
 
8. Les estratègies de recuperació de la informació. El procés de recuperació. Els problemes 
del llenguatge. Llenguatges d'interrogació i operadors. 
 
9. Els Centres de Documentació: què són i quins serveis ofereixen. Tipologies de centres de 
documentació. Principals centres de documentació de Catalunya. Les biblioteques digitals. 
 
 
IV. Tecnologia aplicada a la documentació 
10. Les tecnologies de la informació i la comunicació aplicades a la documentació. La 
indústria de la informació. La informació electrònica: definició i característiques. Formes 
d'accés a la informació electrònica. Internet: història, serveis i expectatives. Reptes i 
interrogants. 
 
11. Internet com a font d'informació. Com buscar i trobar informació a la xarxa. Estructura i 
funcionament dels buscadors. Avaluació de la informació obtinguda per Internet. El problema 
de la credibilitat. 
 
METODOLOGIA: L’assignatura s’imparteix combinant les classes magistrals amb altres 
sessions en les que es posa èmfasi en els aspectes més pràctics de l’assignatura. A través 
d’aquestes sessions es pretén que els alumnes puguin fer una aplicació més concreta dels 
continguts teòrics. Això es materialitza en una sèrie d’exercicis pràctics fets a classe de 
forma individual o col·lectiva, que segons les seves característiques es realitzen a l’aula o al 
laboratori d’informàtica. Alguns d’aquests exercicis tenen una incidència directa en 
l’avaluació final de l’assignatura. Aquestes pràctiques es complementen amb d’altres que 
realitza l’estudiant fora de l’horari lectiu. 
 
AVALUACIÓ:   
 
A. Exàmens 
D. Treballs fets a casa 
F. Informes/treballs fets en grup 
G. Treballs pràctics amb ordinador 
 
Criteri de puntuació. 70 % examen – 30 pràctiques.  
 
CRITERIS D’AVALUACIÓ DE RESULTATS: 
 

Objectiu 1: 
• L’estudiant ha de demostrar conèixer i saber aplicar les principals eines de la 

metodologia del treball científic i universitari. [A, D, F]. 
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Objectiu 2: 

• L’estudiant ha de dominar l’ús dels recursos informatius disponibles. [A, D, F, G] 
• L’estudiant ha de saber utilitzar les tècniques i mètodes de recuperació de la 

informació. [A, D, F, G] 
• L’estudiant ha de saber identificar, seleccionar i avaluar les diverses fonts 

d’informació que té al seu abast. [A, D, F, G] 
 

Objectiu 3: 
• L’estudiant ha de ser capaç de gestionar la informació obtinguda per treure’n un 

rendiment eficaç. [A, D, F, G] 
• L’estudiant ha d’estar familiaritzat amb les principals eines tecnològiques de gestió 

de la informació. [A, D, F, G] 
 
BIBLIOGRAFIA BÀSICA: 
 
BUSQUET, Jordi; MEDINA, Alfons; SORT, Josep. La recerca en comunicació : què hem de 
saber? quins passos hem de seguir? Barcelona: UOC, 2006 
 
LÓPEZ-YEPES, José (ed.) Manual de ciencias de la documentación. Madrid: Piràmide, 2002 
 
MOREIRO, José Antonio (coord.) Manual de documentación informativa. Madrid: Càtedra, 
2000 
 
PÉREZ ALARCÓN, Adoració (ed.) La Documentació a l'era de la informació. Barcelona: 
Ediuoc, 1998 
 
QUIVY, Raymond; CAMPENHOUDT, Luc Van. Manual de recerca en ciències socials. 
Barcelona: Herder, 1997 
 
SIERRA BRAVO, Restituto. Tesis doctorales y trabajos de investigación científica. Madrid: 
Paraninfo, 1993 
 
TRAMULLAS, Jesús; OLVERA, M. Dolores. Recuperación de la información en Internet. 
Madrid: Ra-ma, 2001 
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