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SALUTACIÓ DELDEGÀ

Eniniciar el curs acadèmic 2005-2006vull donar-vos, en nom propii en el detotsels professors, profes-
soresi personal dels serveis, una cordial benvinguda a la Facultat de Ciències Humanes, Traducció i
Documentacióde la Universitat deVic.

Tantsi és per començar els vostresestudis universitaris, com siés per continuar-los, sempre és un repte

iniciar el curs. Aquest anyi els vinents heu d'avançar en la vostra formacióintelectual i humana i en el
desenvolupamentdelavostracreativitati capacitats.

Tambéés un moment d'aspiracions i de projectes peral futur. Nosaltres us oferim un ensenyamentde
qualitat i unes instal-lacions adequades, però heu d'aprofitar-losal màxim. Per això us demano una par-
ticipació activa en la vida acadèmica dela Facultat. Volem crear, a mésd'un centre d'estudis, un centre
de diàlegi de recerca. El nostre desig és convertir la Facultatenun lloc onpuguem intercanviar coneixe-
mentsi culturai, al mateix temps, acollir-vos en una comunitat humana queus ajudarà a desenvolupar
els vostrestalents.

Lequip docenti el personal dels serveis de la Facultat us esperem ambla il-lusió de contribuir alavostra
formació.

Benvinguts i benvingudesal curs 2005-20061

JoanSolaiMontserrat
Dega

SALUTACIO DELDIRECTOR DE DEPARTAMENT D'INFORMACIÓ I
DOCUMENTACIÓ

Enels darrersanys,i al compàsdela irrupciódeles novestecnologies dela informació i la comunicació
en tots els àmbits, la Diplomatura de Biblioteconomia i Documentació ha anat adquirint una creixent
complexitat, que el nostre pla d'estudis reflecteix de forma ben visible. La formaciódelsbibliotecaris i

dels documentalistes abasta avuiunconjunt de camps que eren impensables tan sols una dècadaenrere.
Són els autèntics professionals de lainformació del segleXXI.

El professorat d'aquestatitulació, com totel de la Universitat de Vic, està compromèsa formar els bons
professionals que el mercat reclama. Un estudi recent dut a terme peral nostre Departamentsitua els
diplomats en Biblioteconomia i Documentació de la Universitat de Vic amb unelevat índex d'inserció
laboral.

La innovació docenti metodològica ha estat sempre unacaracterísticadela titulació. La modalitat se-
mipresencial, primeraiúnicaa l'Estat espanyol, n'és unabonaprova.

L'Espai Europeu d'Ensenyament Superior (EEES) el disseny de la novatitulació són els gran reptes de
presenti futur dels quals participem ambplena dedicació.

Usacollim plensd'il-lusió perquè creiem enel projecte educatiu. Sigueubenvingutsl

Joan-lsidreBadell
Director del Departament d'Informació i Documentació
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LA FACULTATDE CIÈNCIES HUMANES,TRADUCCIÓ | DOCUMENTACIÓ

Estructura

La Facultat de Ciències Humanes,Traducció i Documentació dela Universitat de Vic la Llicenciatura

deTraducció i Interpretació, la Diplomatura de Biblioteconomia i Documentaciói els segients cursos
per agraduatsi d'extensió universitària:

-Programa de doctorat "Metodologia iAnàlisi de laTraducció”
-Màster en "Interpretació de Conferències"
- Certificat en Interpretació ComercialAnglès-Català-Espanyol
- Certificat en Interpretació per a assistència al turisme (àrees mèdica,policial i altres) Anglès-
Català-Espanyol

~Curs d’especialitzacié “Vic SummerTranslationProgram”
- Curs pera estudiants exteriors "SemesterAbroad Program"
- Certificat d'especialització en subtitulació i doblatge, amb l'Escola de Cinema de Catalunya (ES-
CAC)

- Certificat d'especialització enMediació interculturalper al'empresa, amb la Facultat d'Empresa i

Comunicacióde laUniversitatdeVic i la Universitat deJena (Alemanya)
- Certificat d'especialització en Biblioteques escolars i infantils, amb la Facultat d'Educació i la
Bibliotecacan Butjosa de ParetsdelVallès

Les unitats bàsiques de docènciai recerca de la Facultat són els Departaments, que agrupenels profes-
sors/es d'unamateixa àreadisciplinària.Actualmenthiha 4 Departaments:

"Traducció i Interpretació
Filologies Catalana i Espanyola
FilologiesAnglesa, Francesa iAlemanya
Informació i Documentació

Òrgans de govern

ElDeganat

La gestió ordinària en el govern i administració de la Facultat correspon al Deganat,constituit pels se-

giients membres:

Dr.Joan Solà i Montserrat, degà.
Dr. Carme Sanmartí, cap d'estudis.
Sr. AntoniUixi Gúell, gerent.
Sra. MontserratVilalta i Ferrer, secretària.

El Consellde Direcció del Centre

Ésl'òrgan collegiat de govern dela Facultat.Està constituit per:

El degà de la Facultat, queel presideix.
La resta de membresdel deganatdela Facultat.
Els directors dels departaments.
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Professorati professionals de serveis

El professorat que im

guent:

Prof. QueraltAmbrós

Prof.Joan-Isidre Badell

Prof. LydiaBrugué
Prof. Montserrat Casas

| Prof. Núria Cañellas

I Prof.Jordi Chumillas
Prof.Amèlia Foraster

Prof. Miquel Genís
Prof. RicardGiramé

Prof. Manuel Llanas

Prof. Irene Llop

Prof. GemmaMascaró

Prof.Jordi Surinyac
Prof.Alfred Rodríguez
Prof. VladimirZaiats

Professionals de Serveis:

SecretariaAcadémica:

MarisaCosta

Secretaria de laFacultat:

SandraTerradellas

ResponsablesBiblioteca:
GemmaMascaró

Mercè Montanyà

 

parteix docènciaen la Diplomatura de Biblioteconomia i Documentacióésel se-

queralt.ambrosQuvic.es
joan.badell@uvic.es
lydia.brugue@uvic.es
montserrat.casas@uvic.es
nuria.canellas@uvic.es
jordi.chumillas@uvic.es
amelia.foraster@uvic.es
miquel.genis@uvic.es
ricard.girameDuvic.es
mllanasOuvic.es
irene.llopQuvic.es
gemma.mascaro@uvic.es
jordi.surinyac@uvic.es
alfred.rodriguez@uvic.es
viadimir.zaiats@uvic.es

marisa.costa@uvic.es

sandra.terradellas@uvic.es

gemma.mascaro@uvic.es
merce.montanya@uvic.es
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CALENDARI ACADÈMIC

Dates d'inici de curs:

Dia 26 de setembre de 2005

Docència delprimer quadrimestre:
Del 26 de setembre de 2005 al 19 de gener de 2006

Exámensdelprimer quadrimestre:
Del 23 de gener al 3 de febrer de 2006

Docència del segon quadrimestre:
del 13 de febrer al30 de maig de 2006

Exàmensdel segon quadrimestre i de recuperació delprimer quadrimestre:
Del2 al30 de junyde 2006

Exàmensde recuperaciódel segon quadrimestre:
Del 1 al 30 de setembre de 2006

Dies festius:
Dimecres, r2 d'octubre de 2005—El Pilar

Dilluns, 31 d'octubre de 2005—Pont

Dimarts, r de novembre de 2005—Jots Sants
Dilluns, 5 de desembre de 2005 - Pont
Dimarts, 6 de desembre de 2005— La Constitució

Dijous, 8 de desembre de 2005—LaPuríssima
Dilluns, t de maig de 2006— FestadelTreball
Dilluns, 5 de junyde 2006—SegonaPascua
Dissabte, 24 de junyde 2006 —SantJoan

Dimecres, 5 de juliol de 2006— FestaMajor
Dilluns, ri de setembre de 2006 — FestaNacional

Vacances:

Nadal: del 23 de desembre de 2005al 8 degener de 2006 (ambdósinclosos)
Setmana Santa:del8 al r7 d'abril de 2006 (ambdósinclosos)
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ORGANITZACIÓ DELS ENSENYAMENTS

Pla d'Estudis

D'acord amb els plans d'estudis, els ensenyaments de la Diplomatura de Biblioteconomia i
Documentació s'organitzen en tres cursos acadèmics, amb un total de 194 crèdits entre teòricsi pràc-

tics.

Un crèdit equival a ro hores de classe amb excepciódels de l'assignatura Practicum de tercer curs, que
equivalen a 20 hores. Les assignatures quadrimestrals tenen una durada de 15 setmaneslectives. Les
anuals, de 30 setmaneslectives.

La distribució dels 194 crèdits d'aquesta Diplomaturaésla segúent:

MatèriesTroncals:
Matèries Obligatòries:
Matèries Optatives:
Matèriesde Lliure Elecció:

103,5 crèdits (54%)

46,5 Crèdits (24%)

24 Crèdits (1200)

20 crèdits (1000)

Assignaturesd'altrestitulacions com lliure elecció

Es poden obtenir crèditsdelliure elecció cursantassignaturesd'altrestitulacions que s'imparteixen ala
UVic. Aquítenslallistade les més adequadesperquèles segueixin estudiants matriculats en altrestitu-
lacions:

x

Ambit de ciéncies

Administraciói legislació ambiental

Aspecteslegals i socials de labiotecnologia
Educació ambiental
Energies renovables
Immunologia
Matemática inicial
Medi ambienti societat
Meteorologia i climatologia
Sistemesde gestió ambiental
Sistemes d'informació geográfica

Àmbittècnic
Automatització industrial
Ciènciai tecnologia del medi ambient
Creacióigestió de bases de dades
Iniciació ala programació
Introducció ala lògica

Àmbit d'humanitats
Alemany I
Anàlisi del discurs
Aprofundimenten llengua catalana

 

Arti museus a Catalunya
Desenvolupament humà, diversitati sostenibilitat
El móndesde la II GuerraMundial
Francès I

Històriacontemporània. De laprimera a lasegonague-
rra mundial
Literatura catalana
Literaturaespanyola
Literaturai societat
Literatura i traducció
Organitzacionsinternacionals polítiques i econòmiques
Sintaxi
Taller de creació de textos
Bllersliteraris

Àmbit de ciències dela salut

Actuacióen situacions d'emergència extrahospitalària
Alimentaciói cultura

Antropologia dela salut
Dietètica

Envelliment,societati salut

La funció del dibuixi l'activitatlúdica en elnen
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Nutrició
Psicologiade les conductes alimentàries
Saluti alimentació
Salutpública
Sexualitathumana
Trastorns alimentarisinfantilsijuvenils

Àmbit deciènciessocials
Administració de recursoshumans
Bibliotequesescolarsiinfantils
Cerimoniali protocol
Competitivitatiinnovació a l'empresa
Comunicació alesONG
Comunicacióales Pimes
Comunicació mediambiental
Economiade l'empresa
Economiapolítica
Evolucióhistòrica del turisme

Fonaments de comunicació digital
Fonts d'informació especialitzadaen economiai
empresa
Fontsi serveis d'informació general
Gestió de l'empresa

Història dela publicitati les relacions públiques
Història econòmicamundial
Informacióelectrònica
Informació icomunicacióales organitzacions
International Business Culture
Introduccióales ciènciesde la informació
Llenguatge de la comunicació
Màrquetingdeserveis i unitats d'informació
Nou periodisme
Opinió pública
Periodisme cultural
Periodismeesportiu
Periodismegastronòmic
Política industriali tecnològica
Publicitat ipromoció devendes

Sistemes d'informació per ala gestió
Sociologia del treball i de l'empresa
Taller deweblogs
Tècniques de comerç exterior

Tècniquesde recuperacióde lainformació
Teoriai estructura de lacomunicació d'empresa I

Turisme i medi ambient

Pots consultar els programes d'aquestesassignatures al campusvirtual i els d'altres assignatures que no
figuren en aquesta selecció a les guies de l'estudiant.

Recorda que, per poder-te matricular a assignatures d'altres ensenyaments, necessites l'autorització
del/lacap d'estudis dela tevatitulació i del/la dela titulació on s'imparteix l'assignaturaescollida.

Ordenació temporalde l'ensenyament

 

 

 

 

 

 

 

 

PRIMERCURS CA CA

Anuals o o

Anàlisi documental un 9

Llengua anglesa o o o 9

Tecnologies delainformació idelacomunicació— o 9

1rQuadrimestre o 2n Quadrimestre = - o

Fontsi serveis d'informació general 6 —Sistemesbibliotecaris 45

Història delllibre imprès 4,5 Tècniques historiogràfiques de la I

investigació documental 6

Introducció ales ciències de la Informació 6 —Bibliografiaifonts d'informació secundària 6
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SEGONCURS CA CA

Anuals

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Formatsbibliogràficsi catàlegsen línia 12

Llenguatges documentals— 13,5

Arxivistica 2

3r Quadrimestre 4t Quadrimestre

Creació i gestió de bases de dades 6 Informació electrónica

Optatives 6 Tècniques d'expressió i de comunicació

Optatives un 6

TERCER CURS CA CA

5è Quadrimestre 7 6è Quadrimestre

Organització i administració de biblioteques 6 Practicum 12

Gestió de recursos enunitats d'informació 6 Optatives 6

Informació icomunicació ales organitzacions 6. Lliure elecció 14

Técniques de recuperació de lainformació 455

Optatives 6

Lliure elecció 6
 

Les pràctiques de la Diplomatura. L'assignatura Practicum

Les activitats pràctiques, de gran protagonisme en la Diplomatura, tenenlloc a nivells diversos. Estan
vinculadesa assignatures concretes, es poden realitzar al marge delpla d'estudis —i aleshoreshi ha la
possibilitat en determinades circumstàncies que es puguin reconèixer com a crèdits de lliure elecció
(vegeu el Llibre de l'estudiant)— i constitueixen el nucli de l'assignatura Practicum, obligatòria i anual de
tercer curs.

L'assignatura Practicum es basa en l'estada en un centre de pràctiques (amb el qual la Diplomaturaté

subscrit un conveni que regula el marc legal de la col-laboració) durant 200 hores, a les quals en el pla
d'estudis de 1999 se n'afegeixen 50 mésde reunionsi activitats complementàries. L'estudiantpottriar el

tipus de centre on volfer les pràctiques: arxius públics i privats, biblioteques públiques, biblioteques
universitàries, biblioteques especialitzades, centres de documentació o la Biblioteca de Catalunya.
Cada centre designaun tutor que, en contacte permanent amb la Diplomatura,faun seguimentde l'ac-
tivitat de l'estudiant.També, sempre que la Diplomaturahi tingui conveni, es procura respectar les pre-
ferències dels estudiants per un centre en concret. La determinació i avaluació dels centres de pràcti-
ques, com tambéles questions acadèmiquesrelatives a l'assignatura, són responsabilitat d'un grup de
professors de la Diplomatura, que alhora fan de tutors acadèmicsdels estudiants. Les característiques
concretes del'assignaturaPracticum figurena l'apartat corresponentdels programes d'aquestaguia.

Perpoder matricular-s'hi, estudiant ha d'haver aprovatles segúentsassignatures: Anàlisi documental,
Arxivística, Formatsbibliogràfics i catàlegs en línia, Fonts d'informació general i Llenguatges docu-
mentals. Els estudiants que reuneixen certes condicions poden sollicitar la dispensa de cursar aquesta
assignatura. Com que la dispensa no és una convalidació, només eximeix de les 200 horesd'assistència
al centre de pràctiques, però no pasdela resta d'activitats establertes pera l'avaluació de l'assignatura.
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Podran acollir-se a la dispensade l'assignaturaPracticum els estudiants que acreditin documentalment
—ambun informe avalador, i en el moment de formalitzar-ne la matrícula—unmínim de dos anys d'expe-
riència laboral en un centre amb característiques homologables amb els centres de pràctiques dela
Diplomatura. Finalment, i durant el curs 2005-2006,les pràctiques d'aquesta assignaturatindranlloc al
llarg de vuit setmanes, durant les quals se suspendrà la docènciade les restants assignatures de tercer
curs.
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PROGRAMESDE LESASSIGNATURESOBLIGATÒRIES DE 1RCURS

Anàlisi documental (ADOC)

B011

TIPUS D'ASSIGNATURA:Troncal (anual, rr curs)

NOMBRE DECREDITS: 9

PROFESSOR:Joan-IsidreBADELL

OBJECTIUS GENERALS DE LASSIGNATURA:
-Que l'alumne conegui els conceptes, terminologia, tècniques i procediments essencials de l'anàlisido-
cumental desdelpuntde vistade la forma:descripció bibliogràfica i catalogació.

- Introduir l'estudiant al coneixement exhaustiu de les normatives més importants que s'usen en l'anà-
lisi documental: ISBD(M)iAACR.

- Utilitzar la normativa per a la tria de punts d'accés bibliogràficsi la seva aplicació en el cas de noms
personalsi d'entitats.

-Treballar les tècniques d'ordenacióalfabètica de catàlegsi de controld'autoritats.
- Introduir el concepte de formatllegibleper ordinador: MARC.

METODOLOGIA:
Es combinaran les classes teòriques amb les pràctiques. Les sessions teòriques seguiran els continguts
del programa mitjançantles exposicions(a la pissarrai a través de transparències) del professori seran
completades amb exercicis de caràcter pràctic d'aplicació dels processos i normatives explicats.
Aquests exercicis són de dos tipus: 1) dossier fotocopiat que cada alumne haurà d'adquirir al servei de
reprografia 2) monografies de pràctiquesdisponiblesa la biblioteca. Els exercicises realitzaran a classe,
però tambéfora d'ella, en funciói necessitats delprograma del'assignatura. L'alumne, a través dels exer-
cicis, crearà i mantindrà un catàleg manual d'autorsi títols amb fitxes estàndard normalitzades.També
disposa l'alumne d'alguns materials de suport en formatelectrònic penjats a Internetcom ara: transpa-
rències, recursoselectrònicsinteressantspel seguimentdel'assignatura, exercicis d'autoavaluació,etc.

PLA D'AVALUACIÓ:
El criteri d'avaluació respon auna convicció de continuitat —tenint en compteles característiques emi-
nentmentpràctiques de la matèria— és preferible una avaluació i seguimentcontinuats del'alumne, evi-
tant quela qualificació global sigui resultat d'unaúnicaprovafinal. Per això, el sistema d'avaluació esfo-
namentaen els segúents elements:
-Hi hauràunaprova teoricopràcticaa final de cada quadrimestre.Tindràun valor del 60% de lanota fi-
nal.

- Exercicis pràctics quel'estudiant haurà de realitzar duranttotel curs sobre aspectes concretsdel pro-
grama.Aquestes pràctiquestindranunvalor del3070 de la notafinal.

- Elcatàleg d'autorsi títols, serà imprescindible per superar l'assignatura, s'haurà de presentar comple-
tat a final del curs i tindràunvalor del1099 de la notafinal.

L'alumne,tal i com s'indica en l'apartat de Metodologia, disposa d'exercicis d'autoavaluació perúsi se-
guimentdel seu propi ritme.

CONTINGUTS:
1.- La Societatde la Informació i la Documentació.

Breu introducció històrica al conceptei definició actual de Societat de la Informació. Es donen al-
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gunes dades estadístiques de consum i de producció d'informació per situar Pestudiant en aquest
conceptesocial. Es relaciona ambla ciència de la Documentació com a elementessencial i impres-
cindible dintre del paradigmasocial de la informació. Es faun breu recorreguthistòric a nivell inter-
nacional i d'Espanya pera la ciència de la documentació. Es donen definicionsi es tracta breument
de situar l'estudiant en el marc general de la disciplina, exposant les diverses línies de pensament
existents. Es fa una introducció històrica a la normalització internacional i es citen les principals
institucions professional internacionals: IFLA, FID,etc.

2.-El marcteòric de l'Anàlisi documental.
Com en el punt anterior,es fa una breu introducció històrica al concepte i es donen algunes defini-
cions persituarl'estudiant enlaproblemàtica terminologicade l'assignatura.
2.1.- El procés documental. S'exposen les fases del procés documental i es defineix, segons

Chaumier, la cadena documental,la qual es tracta amb deteniment punt per punt.Es citen les
fonsinternesi externesper les qualsels professionalsde les unitats d'informació es guien a l'ho-
ra de fer la selecció bibliogràfica (Entrada, primera fase de la cadena documental). S'estudia l'a-
nàlisi documental de formai de continguti es defineixenels altres processosque esrealitzen en
la segona fase de la cadena: descripció bibliogràfica, catalogació, classificació, indexació, etc.

Finalment, la darrera fase de la cadena:la sortida o difusió.S'inicia l'estudiant en el concepte de
la documentació com a transmissora de la comunicació (emisor-canal-receptor-memoria-reali-
mentació). Es citen les tres bases principals de la documentació: rapidesa, exhaustivitat, perti-
nença.Tambés'inicial'estudiant en els conceptesdesilenci i soroll.

2.2.- El document: objecte de l'anàlisi documental. Es donen algunes definicions de documenti es
tractala diversa tipologia: documents primaris, secundarisi terciaris. S'indica quinaés l'última
tendència en aquest sentit (documents primaris i secundaris). Es posen exemples i s'estudia
amb detenimentla tipologiaque s'usaen l'assignatura: monografia,llibre, etc.

2.3.- Els catàlegs: tipologia, ordenació i accés. Es fa una breu introducció històrica i es defineix.
S'indica quines són les funcions del catàleg, com s'elabora, quines són les parts d'una fitxa bi-
bliogràfica, els diversostipusde fitxes: principal, secundàries, de referència, explicativesi analí-

tiques. S'estudia l'ordenació de catàlegs, amb una incidència especial a l'ordenació alfabètica (la
queutilitzaran en el treball pràctic de elaboració i manteniment d'un catàleg durantel curs)

Tanmateix s'introdueix als estudiantsen els catàlegs en línia (OPACS): definició,tipologia, ca-
racterístiquesi diferències amb els manuals.

3.-Normes ISBD.

Resum històric de la normalització (ja apuntadaen elprimer puntdel programa) Esciten els diversos
tipus ISBD i es donen a tall esquemàtic els passos pertal de fer correctament una descripció biblio-

gràfica. Es fauna anàlisi dels avantatges que comportala normalitzaciói l'ús dels ISBD, es defineixen
també els objectiusi les principals característiques d'aquesta norma. Es cita la primera part de les
AACR(descripció)S'introdueix el format MARC.Esfauna anàlisi profundai exhaustiva element a
elementi zona a zona de ISBD(M): terminologia i definicions, estructura i elements de la descripció,
anàlisi.

4.- ReglesAngloamericanesde Catalogació (AACR2): punts d'accés i encapçalaments.
Es defineix que són els.punts d'accés i encapçalaments. S'estudia amb atenció el capitol 21 Punts

d'accés, encapçalaments, forma dels punts d'accés, títols uniformesi referències (treball de control
d'autoritats). S'estudia especialmentrelacionat amb nomspersonals i nomsd'entitats.

 

 
BIBLIOGRAFIA:
Clausó Garcia, Adelina. Manualde análisis documental: descripción bibliogràfica. 2a ed. corr. i augmentada.

Pamplona: Eunsa, 2001.

Pinto Molina, María. Análisis documental:fundamentosyprocedimientos. 2* ed. rev. i augmentada. Madrid:
Edema, 2001.

Pinto Molina, María. Catalogación de documentos: teoríaypráctica. Madrid: Síntesis, 1994.
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IFLA. ISBD (G):descripción bibliográfica internacionalnormalizada general: texto anotado. Madrid: ANA-
BAD:Arco Libros, 1993.

IFLA. ISBD (M): descripció bibliogràfica normalitzada internacionalper apublicacions monogràfiques. Ed.
rev. Barcelona: Generalitat de Catalunya, Departament de Cultura, 1993.

Regles angloamericanes de catalogació: traduccióde lesAnglo-American cataloging rules, secondedition, 1988,re-
vision (AACR2) Barcelona: Biblioteca de Catalunya;Vic: Eumo, 1996.Amb esmenes, 1993.
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Tecnologies de la informació ide la comunicació (TICO)

B021

TIPUS D'ASSIGNATURA: Obligatoria (anual, 1r curs)

NOMBRE DECREDITS:9

PROFESSORS: Montse CASAS

JordiSURINYAC

OBJECTIUS:
Introduir l'estudiant en l'entorn dels ordinadors personals perquè coneguicom funcioneni sigui capaç
derealitzar-hi operacions bàsiques. L'estudiant aprendrà, també,de treure profit de paquets ofimàtics

d'ús general.
Adquirir coneixementsper entendrei poder avaluar diferents aspectesrelacionats amb l'emmagatze-
matge, transmissió i tractamentde la informaciódigital.
Contrastar les diferents solucions quela tècnica ens posa a l'abast per a dominar grans quantitats d'in-
formació.

METODOLOGIA:
Les classesteòriquesalternenamb les pràctiques,a les aules d'informàtica. Les pràctiques complemen-
teno afegeixennous conceptesaallòvist enla teoria, en funció de les característiques de cada tema.

AVALUACIÓ:
Delprimer quadrimestre: caldrà entregarun treball sobre el primer tema,el qual no entrarà al'examen,

s'haurà de dissenyarunapàgina vvebi, finalment,realitzarunexamen.
Del segon quadrimestre:es realitzaràambunexamen (de caire pràctic) realitzat davant del'ordinador.
La notafinal de l'assignaturaés la mitjana de les notes de cada quadrimestre.

CONTINGUTS:

Primer quadrimestre
Història de la Informàtica.

- Precedents històrics. Els inicis. Les generacions d'ordinadors. Història recent d'empreses infor-
màtiques.

Internet.
- Introducció.Els recursos d'Internet. Cercaa Internet. Netscape.

Dissenyde pàginesV/eb.
- Bedició electrònica. Dissenyde pàginesveb.

HTML.
- Introducció. Fonamentsdeltext. Llistes. Enllaços. Imatges i multimèdia.Tàules.

Frontpage. 7
-Presentació del programa. Eines per millorar la navegació i la comprensió a la web. Per saber-ne

més.

Programació.
- Evolució i classificació de llenguatges. Fases d'elaboració d'un programa informàtic. Assembla-
dors, compiladorsi intèrprets.

Segon quadrimestre
Fonaments Informàtics.

- Processat de dades. Estructura d'un ordinador. Perifèrics. Xarxes.
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Sistemes Operatius.

-Introducció als S.O. Conceptes rellevants. Procés d'arrencada. Cópies de seguretat. Entorn
Windows.

Word.
-Maneig defitxers. Utilització de Pajuda. Movimentdel cursor. Selecció. Mostrar tots els carácters.
Portapapers. Elements. Caràcter. Paràgraf. Secció. Taulade continguts. Taules. Dibuixos i imatges.

Excel.
- Conceptes. Fórmules. Referències. Funcions.

Dissenyde Bases de Dades.
- Fitxers. Bases de dades. Interrelacions. Model Entitat-Relació. Conversió al modelrelacional.
Integritat referencial.

BIBLIOGRAFIA:

Microsoft Press. MicrosoftMS-DOS Pasoa Paso. Madrid:AnayaMultimedia-Microsoft, 1993.
MiquelBofill. Microsoft Word. Vic: EumoEditorial, 1997.
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Llengua anglesa (LAngl)

PROFESSORA:LydiaBRUGUÉ

B031

TIPUS D'ASSIGNATURA: Obligatòria (anual, 1r curs)
NOMBRE DE CRÈDITS:9

OBJECTIUS:
Lobjectiu principal és potenciar al màxim els coneixementsi l'ús de la llengua anglesa per a cada alum-
ne. Els objectius generals són els mateixos per als dos quadrimestres de què consta l'any acadèmic.
S'exigirà, però, unamillora constant. Els estudiants faran servirun dossier detextosdividit en una part
de teoria gramatical i una part d'exercicis pràctics. Els objectius gramaticals variaran en sentit progres-
siu,i els temàtics tractaran temes generals el primer quadrimestrei d'altres més centrats en biblioteco-

nomia i documentacióal segon quadrimestre. Es donarà preferència a les destreses de comprensió lec-
torai d'expressióescrita.

METODOLOGIA:
Les quatre hores setmanals de classe tindran dos components:el teòric, on es tractaran els coneixe-
mentsde la llengua,i el pràctic, on se'n tractarà l'ús. La classe s'impartirà en anglès en la mesura que el
nivell de la classe ho permeti,i la metodologia serà comunicativa amb unaparticipació real dels alum-
nes. La gramàtica, però, ocuparà un lloc important. Els conceptes es practicaran ambactivitatson els
estudiants hagin d'utilitzar l'anglès per expressar les sevesidees i opinions. Aquestesactivitats inclou-
ran laproducció(parlari escriure) i lacomprensió (escoltari llegir).
Així mateix,els estudiants hauran de dedicar horesfora de classe a l'estudi de l'idioma iper aquesta raó
serà molt important l'adquisició de tècniques d'autoaprenentatge. S'aprofitaran a la classe les tasques
en grups o en parelles,els intercanvis d'informació,les converses improvisades,les simulacionsi el tre-
ball individual.S'utilitzarà diversos mètodesentreels quals hi haurà:

-intercanvi oral d'idees
explicar històries
-llegir textos
"fer resums
-escoltarCD o vídeos
-exercicis sintactics

-consulta dellibres de referència
-prepararun debat, unacomunicació escrita, els deures

Els treballs fora de classe ajudaran a practicar la matèria estudiadaa la classe amb exercicis i redaccions.
Es fonamentaràla lectura i es valoraràla participació activade l'alumnetant a l'aulacom a fora.

CONTINGUTS:

Primer Quadrimestre

A.Temàtics

Nacionalitats: costumsi paisosarreu del món:relacionsfamiliars, botiguesi el menjar, descripció de
persones,llocsi objectes:història.
Relacionatamb cada temahi hauràun enfocamentexplícit en ellèxic, tanta nivell de mots comani-

vell d'expressionsi frasesfetes.
B. Gramaticals

Revisió de les formesverbals, començant perles més bàsiques
”.«-Comparació de les formes verbals “simple” i “continuous”
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-Articles

-Adjectius
-Pronoms

"L'ordresintàctic

Segon Quadrimestre

A.Temàtics

Sistemes de comunicació;la salut: espectaclesi lleure, símbols de puntuació:les notícies, el sistema

educatiu:el funcionamentdeles biblioteques.
B. Gramaticals

-Revisió de les formesverbals del passat
-Els verbals modals

-Frases condicionals

-Laveuindirecta

-Comparaciói contrast

-Com donarinstruccions

-Formes emfàtiques
-Elfuturi els graus de certesa

AVALUACIÓ:
L'avaluacióserà:
- Hi hauràuna provaescritaa final de curs.Tindràun valor del 6009 dela notafinal i serà imprescindible
aprovar-laper aprovarl'assignatura.Aquestaprova estaràdividida en les segients parts:

a) una partd'exercicis gramaticals similarsals fets durantel curs.
b) una partde redacció d'un text similar als treballats duranttotl'any.
c) una part d'exercicis sobre el vocabulari tractata l'assignatura.

- Exercicis pràctics deldossier quel'estudiant hauràde realitzar duranttotel curs tant a casa sevacom a
classe. Aquestes pràctiques tindran un valor del 3006 de la nota final. En aquest percentatge també es
tindran en comptel'assistència a classei la participació de l'alumnea l'assignatura.

- El 1000 restantserà la nota d'un treball realitzata partir d'un llibre de lectura en anglès que s'anirà ela-
borantsotala supervisió de laprofessora des del'inici del cursi queeslliurarà durant el mes de maig de
2006.

BIBLIOGRAFIA:

1. Material de classe:
Dossier de textos de Llengua anglesa. Universitat deVic.

2. Llibres depractiques:
McCarthy, M.; O’Dell, F. English Vocabulary in Use. Cambridge: Cambridge UniversityPress, 1994.
Murphy, R. English Grammarin Use (with key). Cambridge: CUP, 1993.
Redman,S.A..4 Way with Words (Book3). Cambridge: CUP, 1991.

Thomas,B,J. Intermediate Vocabulary (Book3). Cambridge: CUP, 1990.

Thomas,B,J. AdvancedVocabulary andIdiom. London: Nelson,1991.

Walker,J. PracticeBook ofPhrasal Verbs (RevisedEdition). London: Nelson, 1989.

‘Watcyn-Jones, P. TestYour Vocabulary3. Harmondsworth: Penguin, 1985.
Watcyn-Jones, P. TestYour Vocabulary 4. Harmondsworth:Penguin,1988.

3. Obres de consulta:

Allen, R.(ed.) Concise OxfordDictionary, Oxford UniversityPress, 1990.

Dictionary ofEnglish LanguageandCulture. Essex: Longman,1992.
CobuildEnglish Language Dictionary. London:Collins, 1988.
CobuildEnglish Usage. London:Collins, 1992.
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Courtney, R.Dictionary ofPhrasalVerbs. London: Longman, 1983.
Kirkpatrick, B. (ed.) RogetsThesaurusofEnglish WordsandPhrases. London: Longman,1987.
OxfordDictionary ofCurrentIdiomaticEnglish 2 vols.:PhrasalVerbs&English Idioms. OUP, 1983.
Swan, M.PracticalEnglish Usage. Oxford: Oxford University Press,1980.
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Fontsi serveis d'informació general (FSIG)

B111

TIPUS D'ASSIGNATURA:Troncal (1r quadrimestre, 1r curs)

NOMBRE DE CRÈDITS:6

PROFESSOR: RicardGIRAMÉ

OBJECTIUS GENERALSDE L'ASSIGNATURA
- Conèixeri aprendre a utilitzar els diferentstipus de fonts d'informació general en qualsevol dels seus

I suports.
i - Oferir a l'estudiantles eines teòriquesi lametodologiaper analitzar i avaluar les fonts d'informació.

- Conèixerles funcionsi les tècniques de treball dels serveis d'informaciói referència.

METODOLOGIA:
Es combinaran les classes teòriques amb les pràctiques. Les classes teòriques s'acompanyaran de mate-
rials complementaris, que seran la base per exposar els quatre temesdel contingut.Les classes pràcti-

quesesrealitzaran a l'aula informàticaia la biblioteca.

PLA D'AVALUACIÓ:
Consisteix en un examen (6000), enun treball (4000) i en exercicis pràctics (1000). Cal tenir en compte
que no essuperaràl'assignaturasi l'alumne obté una qualificació inferiora4 en el treball o enl'examen.

CONTINGUTS:

1. Introducció ales fonts d'informació
1.1. Conceptes introductoris
1.2. Tipologiade les fonts d'informació
1.3. Metodologiapera l'elaboració de referènciesbibliogràfiques

2.Obres de referènciaprimàries I. Enciclopèdies
2.1. Obresde referència. Característiquesgenerals i metodologia pera la seva avaluació
2.2. Enciclopèdies

2.2.1. Definició i síntesihistòrica
2.2.2. Enciclopèdies internacionals
2.2.3. Enciclopèdies espanyoles
2.2.4. Enciclopèdies especialitzades enbiblioteconomia

3. Obres dereferènciaprimàries II
3.1. Diccionaris

3.2. Fontsbiogràfiques
3.3. Fonts geogràfiques
3.4. Fontsestadístiques

3.5. Anuaris, almanacs,guiesi directoris

3.6. Fontslegislatives
4.Servei d'informació i referència

4.1. Espai
4.2. Colecció

4.2.1.Selecció, adquisició i manteniment
4.2.2. Tipologia

4.3 Eines

4.3.1. Catàlegs de biblioteques
4.3.2. Bases de dades
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4.3.3. Internet

4.4. Personal

4.5. Productes

4.6.Avaluació / Qualitat
4.7. Cooperació

4.8.El serveisegonsdiferentstipologiesdecentresi biblioteques nacionals, públiques, municipals,
universitàriesi especialitzades.

BIBLIOGRAFIA:
AENOR.Documentación: recopilación denormas UNE. Madrid:AENOR,1994.269 p. ISBN. 84-86688-

9I-4.
Beaudiquez, M.; Béthery,A.Lesouvragesde referénce. 4e ed. Paris: Cercle de la Librarie, 1995-480 p.

ISBN 84-8213-006-4.

Carrizo, G.; Irureta Goyena, P; López Quintana, E.Manualdefuentesde información. Madrid: CEGAL,

1994. 414 p. ISBN 84-920008-5.

1. deTorres (ed.).LasFuentesde Información: estudios teóricoprácticos. Madrid: Síntesis, 1993. 430 p.

ISBN84-7738-460-6.

Guide to reference books. 11th ed. Chicago: ALA,1996. 2048 p. ISBN 0-8389-0588-9.

Lambert,Jill. Information resourcesselection. London: Aslib, 1996. 50 p. ISBN o-851-42-379-5.

MartínVega,A. Fuentes de informacióngeneral. Gijon:Trea, 1995. 320 p. ISBN 84-89247-29-1.

Obrasde referencia: repertorio bibliográficopara bibliotecaspúblicas. 2a ed. Madrid:Tilde Servicios
Editoriales, 1996. 192 p. ISBN 84-88729-01-4.

Obresde referenciapera bibliotequespúbliques. Barcelona: Departament de Culturade la Generalitat de
Catalunya, 1990. XV, 128 p. ISBN 84-393-1439-6.

R.E. Bopp, L.C. Smith (eds.). Referenceandinformationservices:andintroduction. Englewood: Libraries
Unlimited, 1995, 1995.XXIX, 626 p. ISBN 0-87287-875-9.
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Historia del llibre imprés (HLI)

B121

TIPUS D'ASSIGNATURA: Troncal (1r quadrimestre, 1r curs)

NOMBRE DECREDITS:4,5

PROFESSOR: ManuelLLANAS

OBJECTIUS:

Oferir una panorámica histórica i descriptiva del llibre a partir de la impremta, entés en sentit ampli i
analitzat com aproducte material, objecte d'expressió artísticai vehicle de transmissió cultural.

METODOLOGIA:
L'exposició de continguts alterna amb comentaris de textosi il'lustracions i amb contactes directes
amb el món delllibre i de l'edició, de vegades per mitjà de visites programades. Eventualment, l'estu-
diantpot protagonitzar algunessessionsa classe exposanttreballs encarregats.

AVALUACIÓ:

La nota d'un examenal final del quadrimestre es complementa ambla participació a classe i amb la rea-
lització de treballs i pràctiques.

CONTINGUTS:
r. Elllibre manuscrit com a precedent.La xilografia. La impremta de tipus mòbils: orígens, caracterís-

tiques, aspectes econòmics i difusió al llarg del segle XV. Els incunables. La impremta als Paisos
Catalans.

2. El llibre durant els segles XVI, XVII i XVIII. La Inquisiciói els índexsdellibres prohibits.Els fulls
de notícies impresos. Aspecteslegals delllibre.

3. Elllibre durantel segleXIX. Impacte de la Revolució industrial en la producció dellibres. Aspectes
socials, culturals, professionals i jurídics de l'edició. Vicissituds del llibre. L'edició a Espanya i als
Paisos Catalans. Els gèneres impresos detradició popular.

4. El llibre en el segle XX. Novetats tècniques. Aspectesjurídics i avatars delllibre. Aspectes produc-
tius, econòmics i comercials. El fenomen dels Best sel/ers. Ledició selectai la bibliofília. L'edició co-

mercial. Ledició a Espanyai als Paisos Catalans.

BIBLIOGRAFIA:
Albareda, DomA.ElllibreaMontserrat(delsegleXIalsegleXX). Publicacions de l'Abadia de Montserrat,

1985.

Audin, M. Histoire de l'imprimerie. París: Picard, 1972.

Bohigas, P. Assaigsobre elprimersegle de la impremta als Paisos Catalans” (dins Exposiciócommemorativa del
Vcentenaride la impremta. Elllibre incunable als Paisos Catalans). Barcelona: Biblioteca de Catalunya,
1976.

Bohigas, P. Historiadellibro espanol. Barcelona: GustavoGili, 1962.
Botrel,J.F. Libros,prensay lectura en laEspafia delsigloXIX. Madrid: Fundación G. Sànchez Ruipérez/Ed.

Piràmide, 1993.

Brown,A. Autoedición: textoy tipografía en la erade la edición electrónica. Madrid:ACKPublish, 1991.
Clair, C. Historiade la imprenta enEuropa. Madrid: OlleroyRamos, 1998.
Dahl,S. Historia dellibro. Madrid: Alianza Editorial, 1974.
Díez-Borque,J. M.Ellibro. Barcelona: Ed. Montesinos, 1985.

Escarpit, R. Larevolución dellibro. Madrid: Alianza Editorial, 1975.

Escolar, H. Historia universaldellibro. Madrid: Fundación G. Sánchez Ruipérez/Ed. Pirámide, 1993.
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Escolar, H.(dir.). Historia ilustrada dellibro español. De los incunables alsigloXVIII. Madrid: Fundación G.

Sánchez Ruipérez/Ed. Pirámide, 1994.

Escolar, H. Historia dellibro español. Madrid: Gredos, 1998.

Escolar, H.Manualde historia dellibro. Madrid: Gredos, 2000.

Febre, L. i Martin, H.J. Lapparitiondu livre. París:Albin Michel, 1971.
Fuster,J.Lzventura delllibre català. Barcelona: Ed. Empúries, 1992.

Historia de la imprenta bispana. Madrid: EditoraNacional, 1982.
Haebler, K. Introducción alestudio de los incunables.

Madrid: OlleroyRamos, 1998.
Labarre,A. Histoiredu livre. París: Presses Universitaires de France,1970.
Lafaye,Jacques. Albores de la imprenta. Ellibro en Españay Portugaly susposesiones de ultramar (siglosXVy

XVD. Mèxic: Fondo de CulturaEconómica, 2002.

Llanas. M. Elllibrei l'edicióa Catalunya: apunts iesbossos. Barcelona: Gremi d'Editors de Catalunya, 2001.
Llanas, M. Història de l'edicióa Catalunya. SeglesXVaXVII. Barcelona: Gremi d'Editors de Catalunya,
2002.
Llanas,M. Històriade l'edicióa Catalunya:elsegleXVIII.

Barcelona: Gremi d'Editors de Catalunya, 2003.

Martin, G.La imprimerie. París: Presses Universitaires de France,1979.

Martinez de Sousa,J. Pequena historia dellibro. Barcelona: Ed. Labor, 1987.

Martínez de Sousa,J. Diccionario de edición, tipografíay artesgráficas. Gijon:Trea, 2001.
Millares Carlo, A. Introducción a la bistoria del libro y de las bibliotecas. Mèxic: Fondo de Cultura

Económica, 1971.

Mora Morales, M. Todosobre el libro. Manualpara escritores, editores, impresores, distribuidoresy libreros. 3

vols. La Laguna(Tenerife): Globo, 2001.

Rubió i Balaguer, J. Llibreters i impressors a la Corona d'Aragó. Barcelona: Publicacions de l'Abadia de
Montserrat, 1993.
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Introducció ales ciències de la informació (ICI)

B131

TIPUS D'ASSIGNATURA:Troncal (1r quadrimestre,rr curs)

NOMBREDECREDITS: 6

PROFESSORA: NúriaCAÑELLAS

OBJECTIUS GENERALSDE LASSIGNATURA:

- Mostrar l'aplicació de les tècniquesi les eines de recercaútils pera l'exercicidel'activitat professional
del documentalista.

- Aprendreles tècniquesbàsiquesper dur a termeun treball d'investigació.
- Conèixerles basesteòriquesi científiques de les Ciències de la Informació.
- Analitzar els conceptes d'informació i de comunicació,tot situant-los en el context de les ciències de
la informaciói ladocumentació.

- Definir elconceptei l'abast de l'arxivística,labiblioteconomiai ladocumentació.
- Iniciar-se en el coneixement del marc organitzatiu general on se situen les activitats de tractament i
difusió de lainformació i aprendreels elements que configuren unsistema d'informació.

- Analitzar l'evolució de la ciència de la informaciódins dela societatde la informació.
- Adquirirunvocabulari bàsic relatiu al camp deles ciències dela informació.
- Realitzar un treball d'investigació sobre una àrea relacionada ambles ciències dela informació i la do-
cumentació.

- Conscienciar l'estudiant de la importància que tenenels professionals de les ciències de la informació
enel context de la societat actual.

METODOLOGIA:
- Classesteòriques on laprofessora desenvoluparàels diversos conceptesreflectits en el temaride l'as-
signatura. Fomentdelaparticipació de l'alumnat mitjançant exposicions orals.

- Classes pràctiques presencials on es treballaran els conceptes desenvolupatsa lesclasses teòriques.
- Atenció personalitzada mitjançanttutories i consultesvia correu electrònic.
- Pràctiquesindividualsi/o engrup fora de l'horaride classe.

PLA D'AVALUACIÓ:
Peraprovar l'assignatura caldrà superar:
- Les pràctiques queesrealitzaran al llarg del quadrimestre (45%).
-Un treball d'investigació a escollir d'entre els temes proposats (4570).
- Laparticipació al fòrum del'assignaturail'assistència a classe i a tutories (10%).

CONTINGUTS:
I. Conceptede ciències de lainformació.

1.1. Concepte delesciències de la informació.
1.2. Arxivística, biblioteconomia i documentació.

1.3. Relacions ambaltres disciplines.
2. Lainformació.

2.1. Conceptes: dada, informació, coneixement.
2.2.Aproximacions teóriques al concepte d'informació.
2.3. La teoriageneral de sistemes.

3. La comunicació.

3.1. Concepte i propietats.
3.2. Aproximacionsteòriques al concepte de comunicació.

3.3. La gestió del coneixement.
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| 4.Laproducciócientífica.
4.1. Lainformació científicai tècnica.

4.2. La bibliometria, mesura de laproducciócientífica.
5. Basessocials, culturalsi tecnològiques.

5.1. Les indústriesdelacultura.
5.2.Tendències: concentració, transnacionalitzaciói globalització.

BIBLIOGRAFIA:
BENACH DE ROVIRA,J. - TAPIA GRANADOS,J. A. (1996). Mitos o realidades: apropósito de lapublicación de

trabajos científicos.ACIMED4D.
BROOKING,A. (1997). El capital intelectual: elprincipal activo de las empresas del tercer milenio. Barcelona:

Paidós empresa.
CALLON, M.; PENAN, H.: COURTIAL,J.P. (1995). Cienciometría:la medición de laactividadcientífica: de la bi-

bliometríaa lavigilancia tecnológica. Gijón:Trea.
I CASTELLS, Manuel (1997-1998). La era de la información. Economía, sociedady cultura. Madrid: Alianza

Editorial.
CLANCHY,J.— BALLARD,B.(1995). Comose bace un trabajo académico. Zaragoza: Prensas universitarias de

Zaragoza.

CORNELLA,A. (2000). Infonomíia.com. Bilbao: Deusto.
Gestión delconocimientoy capital intelectual: experiencias enEspaña (2000). Madrid: Instituto Universitario

EuroforumEscorial/Comunidad deMadrid.
GUINCHAT, C.; MENOU, M. Introduccióngenerala las cienciasy técnicas de la informacióny la documentación.

Madrid: CINDOC/UNESCO,1992.
GOLEMAN,D.(1999).La inteligenciaemocionalen lapráctica. Barcelona: Kairós.

| KETELE,J.M.De (1995). Metodologiaparalarecogidade información. Madrid: Lamuralla.
I Lévy, Pierre (1998).La cibercultura, elsegon diluvi?Barcelona: Ediuoc.(Biblioteca oberta,8).

I LOPEZYEPES,J.Manualde informacióny documentación. Madrid: Pirámide, 1996.
LOPEZ, Pedro (1996). Introducción a la bibliometria. Valencia: Promolibro.

Majo,Joan (1997). Xips, cables ipoder. Barcelona: Ediuoc; Proa. (Biblioteca oberta,4).

Majo, Joan (2000). "La Unió Europeai la Societat de la Informació". A: Informe de la comunicació a
Catalunya2000. Barcelona: INCOM-UAB.

PÉREZ, A.; ABADAL, E.; COMELLAS,N.[et al.] (1998). La documentacióa lera de la informació. Barcelona:
Ediuoc.

PRICE, D.S. (1973). Hacia unacienciade la ciencia. Barcelona: Ariel.

SHERA,J.H. (1968). «Sobre bibliotecología, documentacióny ciencia de la información». A: Boletín de la

Unescoparalas bibliotecas. XX11 (2), pág. 62-70.
SIERRABRAVO,R.(1993). Tesis doctoralesy trabajos de investigación científica. 3aed. Madrid: Paraninfo.
TERMCAT, Centre de Terminologia (2003). Societat de la informació: noves tecnologies i Internet.

IDiccionari terminològic). Barcelona:Termcat.
VICKERY,B.C.Information Science in theoryandpractice. London,etc.: Bowker Saur, 1987.
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Sistemes bibliotecaris (SB)

B211

TIPUS D'ASSIGNATURA:troncal (2n quadrimestre, 1r curs)

NOMBRE DE CRÈDITS:4,5
Es recomana havercursat prèviament Introduccióa les ciènciesde la informació(ICI)

PROFESSOR:AlfredRODRÍGUEZ

OBJECTIUS GENERALSDE L'ASSIGNATURA:
L'assignatura analitza de forma exhaustiva les característiques dels sistemes bibliotecaris, arxivístics i
documentals dels àmbits català, espanyoli internacional. Pretén que l'alumnat coneguiles polítiques
generals en l'àmbit de la informació i de la documentació,així com els organismes reguladors i norma-
litzadors de l'àmbit de la biblioteconomiai la documentació.
Enacabar lamatèria l'alumne ha de sercapaç de:
I.Aprendreles característiques estructurals dels sistemesbibliotecaris(legislació, estructura, organis-
mesreguladors...).

2. Conèixerel sistemabibliotecari català de forma específica, tot comparant-lo amb l'estatal.
3. Reconèixerles diferentstipologies de centres de d'informació i les característiques que els determi-
nen.

4. Conèixerl'estat de les polítiques d'informació de diferents paisosi el paper que desenvolupen els
professionals de la informació en aquest àmbit.

METODOLOGIA:
L'assignatura combinalessessions teòriques amb l'anàlisi de diferents resolucions com: espectredesis-
temes bibliotecaris,legislació, tipologia de centres d'informació, intranets, recursos vveb d'organitza-

cions, etc.

Això ho aconseguirem de diverses maneres:
-En el transcurs de l'assignatura, comentarem les notícies d'actualitat que afectin el nostre àmbit de co-
neixement.

- Cadamòdul estàreforçatperrecursoselectrònics que exemplifiquenla teoria exposada.
-Trobareu un seguitde lecturesobligatòries de textosespecialitzatsi d'articles professionals.
-Alguns mòduls contenen exercicis obligatoris queserviran per aprofundir enun tema concret.

Quèheu deferperrendibilitzar almàxim l'aprenentatge d'aquesta assignatura
Perfer rendible l'aprenentatge de l'assignatura primer de tot haureu de treballar i comprendre els
apunts. Per acabar haureu de compaginar els apunts amb la lectura de la documentació obligatòria i fer
totes les pràctiques.

Lectures imaterials
L'assignatura contempla diverses lectures per completar el coneixement que heu d'adquirir. Com veu-
reu, la base són els mòduls de l'assignatura que conformenels apunts bàsics.Amés a més, haureu delle-

gir articles professionalsi visitar els recursosvveb recomanats.
La bibliografia recomanadai els materials de lavvebgrafia que trobareual final de cadamòdul són recur-
sos per aprofundirels vostres coneixements.

 
PLA D'AVALUACIÓ:
Es valorala participaciói l'interès demostrat percada alumnealllarg del quadrimestre.
Amés a més haureu delliuraral llarg del curstres exercicis de caràcter obligatori.
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L'avaluació de l'assignaturaes duràaterme dela segijent manera:
1. Tres exercicis obligatoris, que significaran el 7006 dela notafinal (EOr: 2090, EO2: 2000, EO3:
30%).

2. Examen final que significará el30% de la notafinal.

CONTINGUTS:
r. Aproximacióals sistemesd'organització de la informació.

1.1. Les biblioteques
1.2. Els arxius.

1.3. Els centres de documentació.
2. Estat de la questió.

2.1. Situació a Catalunya.
2.2. Situació a Espanya.
2.3. Situació aEuropa.

3. Sistema Bibliotecari de Catalunya. La Llei 4/1993: competències municipals.
3.1.Antecedents.

3.2. Estructura.

3.3. Aportacionsde lallei.

4. Tipologia de Biblioteques.
4.1. Biblioteques públiques.
4.2. Bibliotequesescolars.
4.3. Bibliotequesde serveis especials.

4.4. Biblioteques nacionals.
4.5. Biblioteques especialitzades

5. Els Centres de Documentació.

5.1. Concepte i característiques.

5.2. Objectius.
5.3. Lorganitzaciói els serveis dels centres de documentació.

6. ElsArxius.
6.1. Larxiu.

6.2. Diferències entre el documentd'arxiu i la documentació bibliogràfica.
6.3. El document administratiu.

+. Les basesdeles politiques d'informació i documentació.
7.1. Catalunya

7.2. Espanya
7.3. Unió Europea

8. El Paper dels professionals de la informació en el desenvolupamentde directriusi polítiques nacio-
nals.
8.1. El Rol dels professionals de lainformació enla societat de la informació.

BIBLIOGRAFIA:

Bàsica:
Altarriba, N. "Biblioteques nacionals:estatde la questió" dinsBiG/zodoc, 1999,pag. 63-74.
DirectricesLFLA/UNESCOparaeldesarrollo de serviciosde bibliotecaspúblicas. [En línia].
“Llei 4/1993, de 18 de marc, del Sistema Bibliotecari de Catalunya” dinsDOGC, núm.1727, de 29 de marc

1993.
Ballester,Josefina, Camps, Elisa, Mayol, M. Carme. Normespera bibliotequespúbliquesa Catalunya. Bar-

celona: Associació de Bibliotecaris de Catalunya: Col-legi Oficial de Bibliotecaris-Documentalistes
de Catalunya, 1984-1991.2 vol.
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Las bibliotecaspúblicasy la sociedadde la información. Editor: M. Segbert. Luxemburgo: Oficina de Publi-
caciones Oficiales de las Comunidades Europeas, 1998.XVII, 371 p. ISBN 92-828-4250-9.

LesbibliotbèquespubliquesenEurope. Sousla dir. de Martine Poulain. Paris: Cercle de la librairie, 1994.
Faus Sevilla, Pilar.La lecturapública enEspañay elPlan de bibliotecas deMaríaMoliner. Madrid:ANABAD,

2000.
Fernández deAvilés, Paloma.Serviciospúblicosde lecturapara niñosyjóvenes. Gijón: Trea, 1998.
IFLA.Section of Public Libraries. Directriusper a bibliotequespúbliques. Barcelona: Collegi Oficial de

Bibliotecaris-Documentalistes de Catalunya, 1987.

Complementaria:
Catalunya. Codi d'accessibilitat de Catalunya: Llei20/1991, de 25 de novembre, depromocióde l'accessibilitati de

supressióde les barreres arquitectòniques. Barcelona: Generalitat de Catalunya, Departament de Benes-
tar Social, 1995. (Supressió de barreres arquitectòniques,6).

Guidelinesforlibrary services to deafpeople.The Hague: IFLA, 1991. 32 p. (IFLAprofessional reports, 24).
Library services in mentalhealth settings. Mary E. Johnson, editor. [Metuchen (N.J.): Medical Library

AssociationLanham (Md.) {etc.}: Scarecrow Press, cop. 1997.

Machell,Jean. Library andinformation servicesfor visually impairedpeople: nationalguidelines. London:Li-
braryAssociation Publishing, 1996.

Mates, Barbara T. Adaptivetechnologyfor the Internet: making electronic resources accessible to all. Chicago:
AmericanLibraryAssociation, 2000.

Multiculturallibrarianship: an internationalhandbook. Edited for the International Federation ofLibrary
Associations and Institutions, Section on Library Services to Multicultural by Marie F. Zielinska
with Francis T. Kirkwood. Miinchen{etc.]}: Saur, 1992. XTV, 383 p. (IFLApublications, 59). ISBN 3-
598-21787-0.

Pautas para servicios bibliotecarios para prisioneros. The Hague: IFLA, 1993. (Informes profesionales
IFLA,37).

Tronbacke, Bror 1. Directriuspera materials de lecturafàcil. Versió catalana d'Àngels Massísimo. Barce-
lona: COBDC,1999. (Einespera la biblioteca, 1).

Webgrafia orientativa:
www.planlectura.es
beg.gencat.es
dursi.gencat.es
www.mcyt.es
travesia.mcu.es

www.cbuc.es
www.amicdepaper.org  
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Tècniques historiogràfiquesde la investigació documental (THID)

B221

TIPUS D'ASSIGNATURA: Troncal (2n quadrimestre, 1r curs)

NOMBRE DE CRÈDITS: 6

PROFESSORA:IreneLLOP

OBJECTIUS:
Conèixerels diferents tipus d'escriptura dels documents quees conservenals arxius, especialment do-
cumentació catalana (segles XII-XVII).
Introduir l'alumne en la lectura,la datació,l'anàlisi, la interpretaciói l'edició de documentsdediferents

tipus i èpoques,especialmentescrits en suport de pergamí i de paper, amb l'ajut de la paleografia,la di-
plomàticailes altres tècniques historiogràfiques necessàries.
Oferirunaintroduccióa l'heràldica, la numismàticai lasigillografia

METODOLOGIA:
Les classes combinaran la part teòrica, breu,i els exercicipràctics. Seran els propis alumnesels quelle-
giran interpretaran el contingut dels documents.

AVALUACIÓ:
Es valorarà l'assistència i la participació a classe ja que es tracta d'una assignatura fonamentalment
pràctica. Els exercicis obligatoris suposen el 5000 de la notafinal, que es complementa amb un examen
final pràctic (5000). Per aprovar l'asignatura, calhaverobtingutcom amínimun4 a l'examen.

CONTINGUTS:

I. Nocionsgenerals
1.1. Lapaleografiai la diplomática

1.2. La numismàtica,l'epigrafiailes altres ciències historiogràfiques
1.3. Els suportsde l'escripturai els elements d'escriure

2. Lescripturai elseu estudi
2.1. Origen del'escripturaevolució
2.2. Signes accessoris de l'escriptura: abreviatures
2.3. Signes accessorisde l'escriptura:xifresi altres signes
2.4. La datació: sistemes, calendaris i còmputs usats

3. Ciclesde l'escriptura a Catalunya
3-1. De l'escriptura romanaalavisigòtica
3.2. De l'escripturavisigòtica a la carolina

3.3. De l'escriptura carolina a lagòtica
3.4. Del'escriptura gòtica alahumanística

4.Anàlisi, interpretacióiediciódelsdocuments
4.I. Gènesii tradició documental

4.2. Lestipologies més usuals
4.3. Lanàlisi del text, el regest

4.4. El text. presentació, transcripció i establiment crític
4.5. Taulesi índexs

4.6. Lesfalsificacionsi les interpolacions
5. Heràldica, numismàtica isigil'lografia

5.1. Heràldica
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5.2. Numismática

5.3. Sigil'lografia

BIBLIOGRAFIA BÀSICA:
Agustí,Jacint;Voltes, Pere;Vives,Josep. Manualde cronología españolay universal. Madrid: CSIC, 1982.

Arnall, M.Josepa, Pons i Guri,Josep M. Lescriptura a les terres gironines. Girona: Diputació de Girona,
1993.2 vol.

Battelli, Giulio. Lezioni di paleografia. Ciutat del Vaticà: Pont. Scuola Vaticana di Paleografia e
Diplomatica, 1949.

Boteti sisó,Joaquim. Lesmonedes catalanes. Barcelona: Institut d'Estudis Catalans, 1908-1911
Cappelli,Adriano. Dizionario diabbreviature latine editaliane. Milà: Hoepli, 1967.
Fluvià,Armand de. Diccionarigenerald'beràldica. Barcelona: Edhasa, 1982.

GarcíaVillada, Zacarías. Paleografía española. Barcelona: ElAlbir, 1974.2 vol.
Mateu, Josefina, Mateu, M. Dolors. Colectánea paleográfica de la Corona de Aragón (siglos IX<XVIID.

Barcelona: Universitat de Barcelona, 1980-1991. 2 vol.

Puig, Pere. Elspergamins documentals: naturalesa, tractament arxivístic i contingut diplomàtic. Barcelona:
Generalitat de Catalunya, Departamentde Cultura, 1995 (Col.lecció normativa arxivística,3).

Tamayo,Alberto.Archivística, Diplomáticay Sigilografía. Madrid: Ed. Cátedra, 1996.
Complementaria:
Casanovas, Àngels, Rovira, Jordi. Catàleg de les medalles i els aplics de guarniment medievals del Museu

Episcopalde Vic. Vic: Patronat d'Estudis Osonencs- Museui Biblioteca Episcopals, 1995.
Crusafont i Sabater, Miquel. La moneda catalana local (.XIII-XVIII). Barcelona: Societat Catalana

d'Estudis Numismàtics, 1990.

Junyent, Eduard. Diplomataride la catedralde Vic (segles IX-X). Vic: Patronat d'Estudis Osonencs-Arxiu,
Biblioteca iMuseu Episcopals, 1980-1996.

Rodà i de Llanza, Isabel. Catàleg de l'epigrafia i de l'escultura clàssiques del Museu Episcopal de Vic. Vic:
Patronat d'Estudis Osonencs-MuseuiBiblioteca Episcopals, 1989.

Segarra, Ferran de. Sigillografia catalana:inventari, descripciói estudidelssegells de Catalunya. Barcelona:
Institut Patxot, 1916-1932.
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Bibliografia i fonts d'informació secundària (BFIS)

B231
TIPUS D'ASSIGNATURA:Obligatòria (2n quadrimestre, 2n curs)
NOMBRE DE CRÈDITS:6

PROFESSOR: RicardGIRAMÉ

OBJECTIUS GENERALS DE LASSIGNATURA
- Conèixerl'ús de fonts d'informació secundària perarribar al domini de la recercai investigació docu- 1
mentals. |

-Aprendre la normativailes tècniques d'elaboració de fonts bibliogràfiques.

  
METODOLOGIA:
Es combinaran les classes teòriques ambles pràctiques. Lesclasses teòriques es completaran amb ma-
terials referentsals quatrepunts del contingutde l'assignatura. Les classes pràctiquestindranlloc a l'au-
la d'informàticaia labiblioteca fentun seguimentdela teoria exposadaen els dossiers.

PLA D'AVALUACIÓ:
Es basará en un examen (60%), un treball (30%) i en els exercicis pràctics (1099). Cal tenir en compte
quenoes superarà l'assignaturasil'alumnes obté una qualificació inferiora 4 en el treball o en el còm-
put global dels exercicis.

CONTINGUTS:
1. Introducció ala bibliografia |

1.1. Concepte

1.2. Antecedentshistòrics
2. Repertoris bibliograficsI

2.1. Tipologia
2.2. Bibliografies nacionalsoficials en curs
2.3. Bibliografies nacionals comercials en curs
2.4. Bibliografies generals retrospectives

3. Repertoris bibliogràfics 11
3.1. Catàlegs nacionals de bibliotequesi catàlegs col-lectius
3.2. Guies bibliogràfiquesi bibliografies especialitzades
3.3. Fontsbibliogràfiquespera tipus especials de materials
3.4. Bibliografies de bibliografiesi directoris de bases de dadesbibliogràfiques
3.5. Repertoris bibliogràfics de publicacions periòdiques
3.6. Metodologiapera l'elaboració i avaluació de repertorisbibliogràfics

4. Controlbibliogràfic
4.1. Definiciói evolucióhistòrica del concepte
4.2. Controlbibliogràfic universal: programaÚBCIM de l'IFLA
4.3. Controli accés als documents: programaUAP delaIFLA
4.4. Numeració internacional normalitzada de les publicacions: ISBN, ISSN...

BIBLIOGRAFIA:

AENOR. Documentación:recopilación de normas UNE. Madrid: AENOR,1994. 269 p. ISBN. 84-86688-

9I-4.
Beaudiquez, M. Guide de bibliographiegenérale. Miinchen:Saur, 1989. 277. p. ISBN 3-598-10828-1.
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Cordón García,J.A. Elregistro de lamemoria:Las bibliografías nacionalesy eldepósito legal. Gijón: Trea, 1997.
Cordón García,J.A., et al.Manualde búsquedadocumentalypráctica bibliográfica. Madrid: Pirámide, 1999
Fernández Sànchez,J. História de la bibliografía en España. Madrid: Compañía Literaria, 1994. 1V, 299 p.

ISBN 84-8513-006-4.

IFLA.Bureau international pour"UBC. Manuelde contròle bibliograpbique. Paris: PGI: UNESCO,1983.
IX, 89p.

Introducción a los servicios de información electrónica. Luxemburgo: Comisiónde las Comunidades
Europeas, 1992.35 p.

Katz,W.A.Introduction to reference work. 7th ed.NewYork: McGraw Hill, 1997. 2 vol. ISBN 0-07-034-6.
Malclés, L.N. Manuelde bibliograpbie. 4e éd. Paris: Presses Universitaires de la France, 1985. VI, 448 p.

ISBN 2-13-03-8984-8.

Prévoteau, M.H., Utard,J.C. Manuelde bibliograpbie genérale. Paris: Electre-Cercle de la Librarie, 1995.
311 p. ISBN 2-7654-0578-6.

Such, M.F.; Perol, D. Initiatation à la bibliographie scientifique. Nouv. Ed. Paris: Promodis, 1990. 304 p.
ISBN 2-903181-59-4.

Walford’ guide to reference material. 6th ed. London: The Library Association, 1993-1995. 3 v. ISBN 1-
85604-OI5-1.
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PROGRAMESDE LESASSIGNATURESTRONCALSI OBLIGATÒRIES
DE 2N CURS

Formatsbibliogràfics i catàlegs en línia (FBCL)

B012

TIPUS D'ASSIGNATURA:Troncal (anual, 2n curs)

NOMBRE DE CRÈDITS: r2

PROFESSORA:GemmaMASCARÓ

OBJECTIUS GENERALS DE LASSIGNATURA:
L'assignatura pretén inserir sobre l'impactedeles tecnologiesde la informació enla catalogacióa través
de l'estudi i aplicació del formatMARC alsregistresbibliogràficsi d'autoritat.
Els sistemes de gestió de biblioteques són molt diversosa l'Estat espanyoli en sorgeixen de nousen el
mercat. Conèixer quins productesi sistemess'utilitzen ha de donar un context més ampli al mòdul de

catalogació automatitzada, queéslabase de l'assignatura.

En finalitzarl'assignatural'alumnehaurà deser capaç de:
1, Entendre i conèixerl'estructura del format MARC,enelseu sentit pràctici dins el context històric

en què sorgeix.

2.Aplicar el formatMARC perala catalogació deregistresbibliogràficsi d'autoritats.
3. Tènir les habilitats suficients per poder catalogarun documenten el formatMARC utilitzant el mò-

dulde catalogació d'un sistema d'automatització de biblioteques
4. Conèixerels diferents sistemes d'automatizació de biblioteca quehi ha al mercataixí com els passos

que cal seguirper implantarunnou sistemaenun centre documental.
5. Saberanalitzar les interfícies de diferents OPAC,analtizant quin són els elements quecal teniren

comptealhora dedissenyar explotar l'ús del catàleg.
6. Pendre consciènciadeles qiiestions mésactuals de debati reflexió catalogràfica:MARC 21,

Metadades

METODOLOGIA:
Es combinaran les classes teòriques amb les pràctiques. Amblarealització d'exercicis pràctics optatius

i obligatoris que serviran peravaluar el progrés en l'assignatura.

PLA D'AVALUACIÓ:
Esvaloraran tantels exercicis obligatoris com l'assistènciaa classe. És una assignatura essencialment
pràctica perla qual cosal'assitènciaa classe és altament recomanable.Els exercicis obligatorisi la parti-
cipacióenles activitats de caràcter pràctic quees realitzaran al llarg de tot el curs representen un 10%
de la nota final. Un treball final que consisteix en la catalogació d'una série de documents en MARCté

un valor d'un 3090. L'examenfinal completa lanota de l'assignatura.

CONTINGUTS:
Unitatr: Els formats bibliogràfics: Origen i desenvolupamentdels formats
Unitat 2: Estructura dels formatsbibliogràfics

2.1. Estructurageneral dels formats
Unitat 3:MARC 21

3.1. Estructura
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3.2. Els camps,les etiquetes, els codis de subcamp
Unitat 4: El control d'autoritats

4.1. Introducció
4.2. El control d'autoritats
4.3.Un registre d'autoritats en formatMARC

Unitat5: Automatització de les biblioteques
5-1. Història de l'automatització
5.2. LAutomatitzacié
5.3. ProcedimentsPeralaimplantació de l'automatització
5-4. Implementació del sistema automatitzat

Unitat 6: ElsOPACs

6.1. BOPAC,finestra de Pautomatització
6.2. Estructura d'unOPAC
6.3. Accésbibliogràfic
6.4. Les deficiènciesdels Opacs:interfície i llenguatge d'interrogació (LI6.5. ProtocolZ39.50
6.6. ElsOPACs enweb
6.7. Guidelines forOPAC displays

BIBLIOGRAFIA:

Basica:

Biblioteca de Catalunya. Manteniment de registres dautoritat de nom, nom-titol i titol. [en linia}.
http:/Awwwgencat.es/bc/pcoro.htm

Comissió Assessora de Catalogació. Subcomissió sobre Formats. Informe sobre l'estat i desenvolupament
futur delsformatsMARCa Catalunya[En línia] [Barcelona]: BC, 1999 < http://www.gencat.es/bc/in-
forme.htm> [Consulta: 9 de desembre de 2002]

De CATMARCaMARCozr < http:/Avww.gencat.es/be/s_serpro/fullet_marc.doc> [Consulta: 9 de des-
embre de 2002]

De CATMARCaMARC21:recomanacióperalcontrolde les dades locals o "MARClocal"pera la conversiódel
format. <http:/hwwwgencat.es/bc/s_serpro/marc_local.doc > [Consulta: 9 de desembre de 2002]

Fernández Molina,Juan Carlos ;MoyaAnegón, Félix de. Los catálogos de accesopúblico en línea : elfuturo de
larecuperación de información bibliográfica. [Málaga]:

AsociaciónAndaluzade Bibliotecarios; 1998.
GarcíaMelero,L. Á.; García Camarero, E. Automatización de bibliotecas. Madrid:
Arco/Libros, 1999

FormatMARC21concísperadadesbibliográfiques. JenlínialBarcelona: Biblioteca de Catalunya, 2004.<
http://wwwgencat.net/be/marcath/sumari.htm>

FormatMARC21 concíspera dadesdautoritat. [en línialBarcelona: Bibliotecade Catalunya, 2004.
http:/Awww.gencat.net/bc/marcz1a/auto_sumari.htm

FormatoIBERMARCpara registros bibliográficos. 6* ed. Madrid: BibliotecaNacional, 2001
GarridoArilla, M.R. Teoría e historia de la catalogación dedocumentos. Madrid: Síntesis, 1996
Gethin, P. “Automatización de bibliotecas”. Elprofesional de la información”. vol. 10, n. 11, novembre

2001,p. 26-31

Guidelinesforopacdisplays {enlinia}. {Paris}: IFLA, 1998.
shetp://wwwifla.org/TV/ifla6s/papers/098-r31e.htm>. [Consulta: 3 de febrer 20041
Herrero Pascual, Cristina. «El contro] de autoridades»[en línia].Analesde documentació,
n.2, 1999, p- 121-136. http://www.um.es/fecd/anales/adoz/ADo8-1999.PDF
Jaudenes Casaubón, María. «Control de autoriadades : normalizar la normalización». Tratado básico de

biblioteconomía, 1995

38 GUIA DE L'ESTUDIANT2005-2006 BIBLIOTECONOMIA I DOCUM ENTACIÓ

 



JiménezPelayo,Jesús; García Blanco, Rosa. Elcatálogo de autoridades: creacióny gestión en unidades docu-
mentales. Gijón: Trea, cop. 2002

Kochtanek, T.; Matthews,J.R. Library information systems:from library automation to distributes informa-
tion accesssolutions. Westport: Libraries unlimited, 2002

LibraryofCongress. Library ofCongress authorities. {en linia}. [Washington]: LibraryofCongress.
<http://authorities.loc.gov/>

LibraryofCongress. Library ofCongress online catalog{en linia}. [Washington]: LibraryofCongress.
<http://catalog.loc.gov/>

ManualdelCATMARC.2a ed. rev. i augm. Barcelona: Generalitat de Catalunya,
Departament de Cultura, 1992.Tambédisponible a: http://www.gencat.net/bc/catmarc.pdf
[Consulta: 14 setembre 2002]

MARC Standards Library of Congress Network Development and MARC Standards Office {en linia}
<http://lcweb.loc.gov/marc/>[Consulta: 9 de desembre de 2002]

Regles angloamericanes de catalogació: traduccióde lesAnglo-American cataloging rules, secondedition, 1988, re-
vision (AACR2) Barcelona: Bibliotecade Catalunya;Vic: Eumo, 1996.Amb esmenes 1993.

Complementaria:
BritishLibraryNational Bibliographic Service.MovingtoMARC21 {Enlinia} < http://www.bl.uk/servi-

ces/bibliographic/marcz1move.html>[Consulta: 9 de desembre de 2002]
Gascón García,Jesús. «Manual del CATMARC: unaprimera lectura.» Item, núm.12 (gen.-j¡uny, 1993), p.

134-145.
Farajpahlou,A. H. “Defining somecriteria for the success ofautomated library systems”. Dins: Library

Review, Vo. 48,Num.4, 1999, p. 169-180

GlosarioALA de bibliotecologíay cienciasde la información. Madrid: Díaz de Santos,1988.
Harmsen, Bernd. «Libraries and the web: adding value to Web-OPACs». The Electronic Library,

Volumex8,Núm. 2 (2000), p. 109-113

IFLA. Working Group on an InternationalAuthority System. Pautes d'entrades d'autoritats de referència.
Barcelona: Escola Universitària Jordi Rubió i Balaguer de Biblioteconomia i Documentació.
Diputació de Barcelona, 1990.

Núñez, Lluisa. Metadades : informe per al CBUC [en línia]. [Barcelona : Consorci de Biblioteques
Universitáries de catalunya, 20007] <http://www.cbuc.es/> (Dins: Biblioteca digital. Més informa-
ció) [Consulta: 6 novembre 2002)

Tillett, Barbara. “Authority control: state ofthe art andnew perspectives” <http:/Avww.unifi.it/univer-
sita/biblioteche/ac/relazioni/tillett_eng.pdf> [Consulta: 14 maig2004]
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Llenguatges documentals (LDOC)

B022
TIPUS D'ASSIGNATURA: Troncal (anual, 2n curs)

NOMBRE DE CRÈDITS: 13,5

PROFESSORA:QueraltAMBRÓS

OBJECTIUS GENERALSDE LASSIGNATURA:
L'assignatura presenta els conceptes bàsics de l'anàlisi, l'organització i la representació del contingut
dels documentsi la tipologiai les característiques dels llenguatges documentals, que són les eines que
tenen aquesta funció. La finalitat de l'assignatura és que l'alumnat entengui la doble perspectiva dels
processos on s'aplica un llenguatge documental: l'establimentdels criteris per a la representació del
contingut dels documents d'unacol-lecció mitjançantels llenguatges documentalsi l'elaboració d'es-
tratègies de cercaper matèries en funció delsfactors que condicionen la recuperació.
En finalitzar l'assignatura l'alumne haurà de sercapaç de:

1. Aplicar els coneixementsi la metodologia d'anàlisi conceptual en la representaciódel contingut dels
documentsi les demandesdels usuaris.

2. Entendre i conèixerla tipologia,els principis, l'estructurai elscriteris d'aplicació dels llenguatges do-
cumentals que s'utilitzenper alarepresentaciói la recuperació del contingut documental.

3. Classificar qualsevoltipus de material mitjançantl'ús de la Classificació Decimal Universal (CDU).
4. Indexar qualsevoltipus de material mitjançantels tesaurusi les llistes d'encapçalaments de matèria
de la familia delsLibrary ofCongresssubjectheadings.

5. Aplicar els criteris d’analisi i de representació del contingut al tractamentde la collecció d'un sistema

d'organització i recuperació de lainformació per matèries.
6.Aplicar les metodologiesexistentspera la creació, el mantenimenti l'avaluaciódels llenguatges do-

cumentals.

METODOLOGIA:
Lassignatura és eminentmentpràctica. Es proposaran exercicis individuals i en grup, el desenvolupa-
mentdels qualses realitzarà sota el seguiment del professor.

Quèheude ferperrendibilitzar almàximl'aprenentatge d'aquestaassignatura
Elresultat de l'aprenentatge en aquesta matèria depèn en gran mesuradela vostra participació activa.

Això significa que és important que hàgiu llegit i entèstots els materials, i que practiqueu amblesei-
nes de representació del contingut documental que aniremveient amesura que avanciel curs.

Modalitat semipresencial
Durantles sessions presencials dels dissabtes combinarem elrepàsteòric amb la realització d'exercicis
pràctics. Alguns dels exercicis pràcticsde classificació i d'indexació els haureu de fer amb els materials
que trobareu a la vostra disposició a la biblioteca de la Facultat. D'altres exercicis es plantejaran amb
materials digitalitzats que estaran disponibles al campus virtual o bé accessibles en línia a través

d'Internet.

PLA D'AVALUACIÓ:
S'avaluaran els exercicisi la participacióen les activitats de caràcter pràctic quees realitzaran durantel
curs. Aquestsexercicis tenenl'objectiu de comprovar lacomprensió que l'alumne haassolit dels contin-
guts de l'assignaturaiel nivell d'habilitat adquirida en el maneig dels instrumentsdeclassificació i inde-

xacio.
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Es durà a terme un examenfinal de caire pràctic amb diversos supòsits d'aplicació dels llenguatges do-
cumentals.

CONTINGUTS:
t. Introduccióals llenguatges documentals

1.1 L'anàlisi documental del contingut
1.2 Etapes ielements del tractament de les matèries
1.3 Bases conceptuals
1.4 Llenguatge natural i llenguatges documentals
1.5 Estructura dels llenguatges documentals:relacions semàntiques i models estructurals

2. Resums documentals
2.1 Característiques, estructuraitipologia
2.2 Metodologia peral'elaboració de resums documentals:fasesi estils de redacció

3. Classificació

3.1 Introduccióals sistemesde classificació
3.2 Evolució delesclassificacions

3.3Tipologiade classificacions
3.5 Classificació decimal Universal (CDU)

4. Encapçalamentsde matèria
4.1 Característiquesi estructura delesllistes d'encapçalaments de matèria
4.2 Principis: entradaúnica, especificitat, entrada directa,principi idiomàtic
4.3 Selecció dels encapçalaments de matèria:regles de contigut i forma
4.4 Els subencapçalaments: definiciói ús, tipologia i funcions

4.5 Llista d'encapçalamentsde matèria en català (LEMAC)

4.6 Library ofCongressSubjectHeadings(LCSH)
4.7 Control autoritatiu iordenació delcatàleg alfabètic de matèries

5.Tesaurus

5.1 Definició, principis i funcions
5.2 Controlterminològici estructura
5.3 Úsi àmbits d'aplicació. Directrius perala indexació
5.4 Construcció i mantenimentde tesaurus

BIBLIOGRAFIA:
AENOR.«Directrices para el establecimiento y desarrollo de tesauros monolingiies, UNE 50

106:1990», dins AENOR.Documentación: recopilación de normas UNE.3* ed. Madrid: AENOR,cop.

1999.p.77-126. ISBN 84-8143-149-4.

AENOR.«Métodospara el análisis de documentos, determinación de su contenido y selección de los
términos de indización, UNE 50 121:1991», dins AENOR. Documentación: recopilación de normas

UNE.3* ed. Madrid:AENOR, cop. 1999.p. 253-259. ISBN 84-8143-149-4.

AENOR.«Preparación de resúmenes,UNE 50 103:1990», dinsAENOR.Documentación: recopilación de

normas UNE.3* ed. Madrid:AENOR,cop. 1999. p. 45-55. ISBN 84-8143-149-4-

Aitchison,J.; Gilchrist, A.; Bawden, D. Thesaurus construction anduse: apracticalmanual. 3rd ed. London:

Aslib, 1997. XVI, 212 p. ISBN 0-85142-390-6.

Cabré, M.T. La terminologia:la teoria, els mètodes, les aplicacions. Barcelona: Empúries, 1992. 527 p. ISBN

84-7596-363-3.
CDU: ClasificaciónDecimal Universal:NormaEspañola, UNE50 001 : 2000. Madrid:AENOR,cop. 2000.3

Vv XVII, 992, 166 p. ISBN: 84-8143-255-5.

Chan, Lois Mai. Library of Congress Subject Headings: principles and application. 3rd ed. Englewood:

Libraries Unlimited, 1995. 541 p. ISBN 1-56308-195-4.

Clasificación Decimal Universal (CDU): edición abreviada de la Norma UNE 50 001:2000. Traducción del

MasterReference File realizadapor elCentro de InformaciónyDocumentación Científica (CINDOC); adap-
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tadaporRosaSan SegundoMauel. Madrid:AENOR,cop. 2001.XXXI,779 p. ISBN 84-843-211-3.
Cremmins, T.E. The art ofabstracting. 2nd ed. Arlington: Information ResourcesPress, 1996. ISBN o-

87815-066-8.

Foskett, A.C. The subject approach to information. 5th ed. London: LibraryAssociation, 1996. XV, 456 p.
ISBN1-85604-048-8.

Fugmann, R. Subject analysis and indexing: theoreticalfoundation andpractical advice. Frankfurt/Main:

Indeks, 1993.XVI, 250 p. (Textbooks for knowledge organization, 1). ISBN:3-88672-500-6.
Gil Urdiciain, B.Manualdelenguajesdocumentales. Madrid: Nioesis, 1996. 269 p. ISBN 84-87462-24-3.

Hunter, EricJ. Classificationmadesimple.Aldershot: Gower,1988. 1X, 115 p. ISBN 0-566-05605-4.

Lancaster, F.W. E/ control del vocabulario en la recuperación de la informacién. 2° ed. corr. Valéncia:
Universitat de Valéncia, 2002. 286 p. (Educació (Universitat de Valencia). Materials; 12). ISBN 84-

370-5444-3.
Lancaster, F.W. Indizacióny resúmenes: teoríaypráctica. BuenosAires: EB,1996. 337 p. ISBN 987-95809-

2-3.
Lancaster, F.W. Indexingandabstractingin theory andpractice. 2nd ed. London:LibraryAssociation, 1998.

XIII, 412 p. ISBN 1-85604-268-5.

Langridge, D.W. Subject analysis:principles andprocedures. London: Bowker-Saur, 1989. 146 p. ISBN o-
408-03031-3.

Library ofCongress Subject Headings. {21th ed}. Washington, DC:LibraryofCongress, Cataloging distri-
bution Service, [1998]- . ISSN 1048-9711. Llista d'encapçalaments de matèria en català (LEMAC) fen lí-

nia]. [Barcelona]: Biblioteca de Catalunya, cop. 2002. Accés a través del lloc web de la Biblioteca de

Catalunya. URL<http://www6.gencat.net/bc/lemac/> (Consulta: 24 maig 20041.
Maniez,J. Los lenguajes documentalesy de clasificación:concepción concepción, construccióny utilización en los

sistemasdocumentales. Madrid; Salamanca: Fundación Germán Sánchez Ruipérez; Madrid: Pirámide,

DL1993. 230 p. ISBN 84-86168-87-2.

Manualde clasificación documental. MaríaPinto (ed.). Madrid: Síntesis, 1997. 299 p. ISBN 84-7738-510-6.
Molllvvaine, I.C. Guízparauso de laCDU. Madrid:AENOR,cop. 2004. 307 p. ISBN 84-8143-332-2.

Moreno, L.M.; Borgoños, M.D. Teoríaypráctica de la ClasificaciónDecimal Universal(CDU). Gijón: Trea,
1999. 296 p. ISBN 84-95178-35-4.

O'ConnorBrian C. Explorations in indexing and abstracting: pointing, virtue and power. Englewood:
Libraries Unlimited, 1996. XII,182 p. (Library and informationsciencetextseries). ISBN 1-56308-

184-9. Pinto, M. Elresumen documental:principiosy métodos. Madrid; Salamanca: Fundación Germán
Sánchez Ruipérez; Madrid: Pirámide, 1992. 584 p. ISBN 84-86168-70-8.

Pinto, M. ; Gálvez, C. Análisis documentalde contenido. Madrid: Síntesis, DL. 1996. 154 p. ISBN 84-7738-

354-5.
Slype, Georges Van. Los lenguajes de indización: concepción, construccióny utilización en los sistemas documen-

tales. Madrid; Salamanca: Fundación Germán Sánchez Ruipérez; Madrid: Pirámide, 1991. 198p.

ISBN 84-86168-60-0.
"Taylor, Arlene G. The organization ofinformation. Englewood: Libraries Unlimited, 1999. XX, 280 p.

(Libraryand informationsciencetext series). ISBN 1-56308-493-7.
Wellisch, H.H. Abstracting, indexing, classification, thesaurus construction : a glossary. Port Aransas: Ame-

rican SocietyofIndexers,Inc., cop. 1996. VIII, 64 p. ISBN 0-936547-35-9. -
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Arxivística (ARX)

B032
TIPUS D'ASSIGNATURA:Troncal (anual, 2n. curs)

NOMBRE DE CRÈDITS:r2

PROFESSORA:IreneLLOPiJORDANA

OBJECTIUS:
Conéixerels conceptesila terminologia fonamental dels processosarxivisticsi els diferentstipus d’ar-
xius en funció dela relació entre el valor administratiu/jurídic o del valor históric de la documentació i
en funció de les tipologies documentals. Conéixer els processos de tractament arxivístic de la docu-
mentaciói els sistemes de recuperació,i les característiques històriquesi institucionals del sistema ar-
xivístic a Catalunya.

METODOLOGIA:

L'exposició dels continguts teòrics de l'assignatura es complementarà amb l'estudi de casos pràctics
dels diferents contingutsdel temari.Al llarg del cursesrealitzaranvisites a diferents arxius.

AVALUACIÓ:
Es valorarà l'assistènciai participacióa classe. Es realitzaràun examen parcial en acabar el primer qua-
drimestre (30% dela notafinal) iun examenparcial en acabar el segon (3006 de la notafinal. El 4000 de la
notafinal restant s'obtindrà delresultat dels exercicis obligatoris que esrealitzaran al llarg del curs.

CONTINGUTS:
1. Introducció a l'arxivística.

1.1. Definició i objecte de l'arxivística.
1.2. Síntesihistòrica delsarxius.

1.3 Organismes internacionals: laUNESCOii elCIA
2. Conceptesiprincipis fonamentals del'arxivística.

2.1. Larxivísticacom a ciència.

2.2. Ciències afins.
2.3. Les ciències complementàries o auxiliars.
2.4. L'objecte de l'arxivística. Els arxiusi els documents.
2.5 Els usuaris dels arxius

3. Sistemesarxivístics

3.1. El sistemad'arxiusestatal.

3.2. El sistema d'arxiusa Catalunya.
3.3. Els sistemesarxivístics de lesAdministracions Locals.

4. Marclegal
4.1 El marclegal estatal: la constitució espanyolaila Ley del Patrimonio Histórico Español.
4.2 El marc legal autonòmic: l'Estatut de Catalunya,la llei de Patrimoni Catalài la Llei d'Arxius de

la Generalitat.

5. El cicle vital dels documentsila intervenció arxivísticaencada unade les sevesfases.

5.1. El cicle vital dels documents.
5.2. Funció i funcionamentdels diferents arxius

5.3. Transferències.

5.4. Avaluació,triai eliminació.

6. Tècniquesarxivístiques.

6.r. Identificació defons.
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6.2. Classificació. El quadre de classificació.
6.3. Ordenació.
6.4.Arxivament.

7.Instruments de descripció.
7.1 Catàlegs, guies, inventaris
7.2. InstrumentsAuxiliars de descripció
7.3. La normalització en descripció

8. Instal.lacions d'arxiu. Conservaciói restauració defonsarxivístics.
8.1. Ledifici

8.2. Instal.lacions
8.3. Causesde la degradació del document.
8.4Conservació.

8.5 Restauració.

9. Laccés ala informació.

9.1. Laccésa lainformació al'Estat espanyol.
9.2. Excepcionsala lliure informació.
9.3. Les dades personals.

BIBLIOGRAFIA:
Básica:

Alberch Fugeras, R., Boix Llonch, L., Navarro Sastre, N., Vela Palomeraos,S. Archivosy cultura. Manual

de dinamización cultural. Gijón: EdicionesTrea, 2001.

Associació d'Arxivers de Catalunya: Elsarxius: lexperiéncia catalana, Barcelona:AAC, 1995, 169p.

Bonal,José L., Generelo,).J., ¡Travesí, Carlos.Manualde descripciónMultinivel. Propuesta deadaptación de
las normas internacionales de descripción archivística. Junta de Castilla y León, Consejería de
Educacióny Cultura, 2000.

CIA/ICA.ISAD (G). Norma internacionalgeneralde descripcióarxivística, Barcelona:AAC/Departament
de Cultura de la Generalitat, 1996.

CIA/ICA: ISAAR (CPF). Norma internacionalpera registre d'autoritat arxivístic d'organismes,personesifa-
mílies, Barcelona:AAC/Departamentde Cultura de la Generalitat, 1996,22 p.

Cruz Mundet, José Ramon. Manual de archivística, Madrid: Fundación Germán Sánchez
Ruiperez/Pirámide, 1994, 400 p.

Heredia Herrera,Antonia.Archivísticageneral: teoríaypráctica, Sevilla: Diputación Provincial de Sevilla,
1982 (6: ed.), 512 p.

Lligall, revista de l'Associació d'Arxiversde Catalunya (14 númerosfinsal maig de 1999).
Lodolini, Elio.Archivística:principiosyproblemas, Madrid:ANABAD,1993, 358 p.

Mesa de Trabajo sobre Organización de Archivos Municipales: Archivos Municipales. Propuesta de
Cuadro de Clasificación deFondosdeAyuntamientos, Madrid:ANABAD [etc.], 1996.

Pescador delHoyo,M* del Carmen.Elarchivo, La Rozas, Madrid: Norma, 1986-1988, 2 vol.

Roberge, Michel. Lagestiódels documents administratius, Barcelona: Diputació de Barcelona /Associació
d'Arxivers de Catalunya, 1993, 169 p.

Complementària:

Cook, Michael. Information management and archival data. London: Library Association Publishing,
1993, 210 p.

Couture, Carol i Rousseau,Jean-Yves. The life ofa document, Montreal: Vehicule Press, 1987, 357 P.

Duchein, Michel. Les bátiments darchives. Construction et équipements, Paris: Archives Nationales, 1985,

256 p.

Hernández Olivera, Luis, Moro, Manuela. Procedimientos de valoración documental. Salamanca: AACL,

2002.
Rousseau,Jean-Yves i Couture, Carol. Lesfondements de la discipline archivistique, Québec: Université du

Québec(col. Gestion de PInformation), 1994.
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Creació i gestió de bases de dades (CGBD)

B122

TIPUS DASSIGNATURA:Obligatoria (1r quadrimestre, 2n curs)

NOMBRE DECRÉDITS: 6

PROFESSOR:VladimirZATATS

OBJECTIUS:

Conèixer, dissenyar, crear i usarbases de dades documentalsper,tot seguit, analitzar-lesi avaluar-les.
Analitzar i avaluar bases de dades.

METODOLOGIA:
Combinació de classes teòriques ambla realització d'un tutorial pràctic.

AVALUACIÓ:
Superació d'unaprovateòricafinal i realització d'un projecte pràctic relacionat ambel temari.

CONTINGUTS:
1. Introducció ales bases de dades.
2. Creació de bases de dades.
3. Sistemesde gestió de bases de dades.
4. Qualitati avaluació de bases de dades.

BIBLIOGRAFIA:

Duflos,Annick. Les critèresd'évaluation des banquesde données:le démarche qualitéchez lesprofessionels de l'in-
formation électronique. Paris:ADBS, 1995.

Miguel, Adoraciónde; Piattini, Mario.Fundamentosy modelosde basesde datos. Madrid: RA-MA,1997.
Silberschatz,A.: Korth, H. F.; Sudarshan, S. Fundamentosde basesde datos. Madrid: McGraw-Hill, 1998.

Sinclair,J. Creación de basesde datosen Internet. Madrid:AnayaMultimedia,1997.
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Informació electrònica (IE) |

B212

TIPUS D'ASSIGNATURA:Troncal (2nquadrimestre, 1r curs)

NOMBRE DE CRÈDITS: 6

PROFESSORA: NúriaCANELLAS |

OBJECTIUS:
Conscienciar a l'alumnedela importància queté el coneixementdeles fonts d'informació pera qualse-
vol professional dedicatalagestió d'informacióen el context dela societat actual.
Analitzar l'evoluciódela ciènciade la documentaciódins de la societat de la informació.
Adquirirunvocabularibàsicrelatiu alcamp dela informació electrònica.
Conèixerels serveis bàsics que ofereix laindústria de lainformacióelectrònica.
Avaluar el suport digitalcom anou mitjà d'expressió.
Comprendrela naturalesainterna dels documentsdigitals.
Avaluar elslímitsiles possibilitats dels sistemes de recuperació d'informació.
Proposar estratègies de recuperació de la informació d'uns fons documental persatisfer una necessitat
d'informació.

METODOLOGIA:

Classes teòriques on es desenvoluparan els diversos conceptesreflectits en el temari de l'assignatura.
Fomentdelaparticipació de l'alumnat mitjançant exposicionsorals.
Classes pràctiques presencials on es treballaran els conceptes desenvolupatsa les classes teòriques.
Autoaprenentatgea través dels materials de suporta l'assignatura penjats al CampusVirtual i els dos-
siers d'articles que podreu adquirir aArtyplan.
Atenció personalitzada mitjançanttutories setmanalsi consultesvia correu electrònic.
Pràctiquesindividualsi/o engrup fora del'horari de classe.

AVALUACIÓ:
Per aprovar l'assignatura caldrà superar:

a.Unexamen final de caràcter teòrico-pràctic (4000)

b. Les pràctiques (6000)

 
CONTINGUTS:

1. Introducció alainformació electrónica.
2.Tipologia de sistemes d'informació electrònicai els actors que participenal cicle de la informació
electrònica.

3. Elsproductes de recuperaciódela informació.
4. Laclassificació dels documentselectrònics.

5. Lavaluació de lainformació electrónica.

6. Les tecnologies de recuperació dela informació. Introducció a les metadades.

BIBLIOGRAFIA:
ABADAL FALGUERAS, Ernest; RECODER, MariaJosep (199). La Informacióelectrònica a Catalunya:anàlisi

comparativa. Barcelona: Generalitat de Catalunya. Centre d'Investigació de la Comunicació.

(Informes: Centre d'Investigació de la Comunicació,6).

ABADAL FALGUERAS, Ernest (1997). Els Serveis d'informació electrònica, què són i per a què serveixen.

Barcelona: EUB. (Textos docents EUB,83). 170 p.
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ABADALFALGUERAS,Ernest. Sistemasy serviciosde información digital. Barcelona:Trea, 2001. 147p.
CASTELLS, Manuel (1997-1998). La era de la información. Economía, sociedady cultura. Madrid: Alianza

Editorial.

CODINA, Lluís (1996). Elllibre digital. Una exploració sobre la informació electrònica i elfutur de l'edició.
Barcelona: Centred'investigació de la Comunicació, Generalitat de Catalunya.191 p.

FUENTES I PUJOL, M. Eulàlia (1990). Documentació, telecomunicacions i informàtica: la teledocumentació.

Barcelona: Pòrtic. (Mèdia: 2).

GARCÍAMORENO,MaríaAntonia (1999).De la teledocumentacióna Internet: la indústria española de las bases
de datos. Madrid: Fragua.

LANCASTER,F.; WARNER, A.J. Wilfrid (cop. 1993). Information retrieval today. Arlington: Information

Resources.341 p.

Lévy,Pierre (1998).La cibercultura, elsegon diluvi?Barcelona: Ediuoc. (Biblioteca oberta,8).

Majo, Joan (2000). “La Unié Europeai la Societat de la Informació". A: Informe de la comunicació a
Catalunya2000.Barcelona: INCOM-UAB.

MAJÓ,Joan (1997). Xips, cables ipoder. Barcelona: Ediuoc,Proa. (Bibliotecaoberta,4).

NEGROPONTE,Nicholas (1995).Elmundo digital. Barcelona: Ediciones B.

PÉREZ, A.; ABADAL, E.; COMELLAS, N.[et al.) (1998). La documentacióa lera de la informació. Barcelona:

Ediuoc.

RECODER, MARIA JOSÉ; CODINA, LLUÍS; ABADAL, ERNEST (1991). Información electrónica y nuevas tec-

nologías. Barcelona: Promociones y Publicaciones Universitarias. (Comunicación y Relaciones
Públicas, 9).

ROBERGE, Michel (2002). Lessentielde lagestion documentataire. Québec: Gestar.

SERRA SERRA,Jordi (2001). “Gestión de los documentosdigitales: estrategias para su conservación”. A:
Elprofesionalde la informacion. vol. 10, n.6.

TERMCAT, Centre de Terminologia (2003). Societat de la informació: noves tecnologies i Internet.
IDiccionari terminològic). Barcelona: Termcat.
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Tècniquesd'expressió i de comunicació (TEIC)

B222

TIPUS D'ASSIGNATURA:Obligatoria (2n quadrimestre, ir curs)
NOMBRE DE CRÈDITS:6

PROFESSOR:JordiCHUMILLAS

OBJECTIUS:
Apartir deles tècniques de composició de textos,es preténfacilitarl'aprenentatge d'una expressió oral
i escrita que reuneixi riquesa,creativitati precisió. En altres paraules,es tracta d'ensenyar a usar la llen-
guaper ordenar elpensament. S'incideix en especial en la redacció de documentspropisde l'àmbit de la
biblioteconomia, de lainformació i de la documentació.

METODOLOGIA:
Lassignaturaés cent per centpràcticai, per tant, exigeix la realització d'activitats individuals o collec-
tives de caire molt divers: anàlisi i redacció de textos, exercicis gramaticals, lectures, resums, esquemes,

comentarii preparació d'exposicionsorals.

AVALUACIÓ:
Es valorala participació positiva en totesles activitats programades. Al final del quadrimestre hi haurà
un examen pràctic de revisió dels aprenentatges adquirits.

CONTINGUTS:
1. Introducció al'expressió oral l'escrita. Diferències contextualsi textuals.
2. Pexpressió oral.

2.1. Criteris d'elocució formal
2.2. Lexposició oral

2.3. Formes comunicatives dualsi plurals
3. Bexpressió escrita

3.1. Estructura deltext

3.2. El procésde redacció d'un text
3.3. La tipologia de textos
3.4. Convencions ortotipogràfiques

4. Obres lingúístiques de consulta
4.1. Diccionaris ivocabularis

4.2. Llibres d'estil i manuals gramaticals
4.3. Verificadors ortogràficselectrònics

BIBLIOGRAFIA:
Amadeo, Immai Solé,Jordi. Curspràcticde redacció. Barcelona: Columna, 1996.
Badia, Joan, Brugarolas, Núria, Torné, Rafel: Fargas, Xavier. El llibre de la llengua catalana. Barcelona:

Castellnou, 1997.

Cassany, Daniel. Descriure escriure. 6a ed. Barcelona: Empúries, 1995.
Cassany, Daniel.La cuinade l'escriptura. 3a ed. Barcelona: Empúries, 1994.

Coromina, Eusebi. Tècniques d'escriptura. 3a ed. Barcelona: Itide, 1991.
Coromina, Eusebi. Pràctiques d'expressióicomunicació. 6a reimpr. Vic: Eumo, 1996.
Coromina, Eusebi. El9 Nou. Manualde redacció i estil. 4a veimpr. Vic: Eumo, Premsa d'Osona: Diputació

de Barcelona, 1997.
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Cros, Anna; Segarra, Mila; Torrent, Anna M. (cur.). Llengua orali llengua escrita a la televisió. Barcelona:
Publicacions de l'Abadia de Montserrat, 2000.

Institut d'Estudis Catalans. Secció Filològica. Proposta per a un estàndard oral de la llengua catalana. I:
Fonética. xa reimpr. de la 3a ed. Barcelona: IEC, 1999.

Julià iMuné,Joan (ed.).Llengua iràdio. Barcelona: Publicacions de l'Abadiade Montserrat, 2000.
Laborda, Xavier.De retòrica.La comunicaciópersuasiva. Barcelona: Barcanova, 1993.

Mestres,Josep M.; Costa,Joan; Oliva, Mireia; Fité, Ricard.Manuald'estil. La redacciói l'edicióde textos. 2a

ed. Vic: Eumo, Universitat de Barcelona, Universitat Pompeu Fabra, Associació de Mestres Rosa

Sensat, 2000.

Pujol,Josep M.i Solà,Joan. Ortotipografia. Manualde l'autor, l'autoeditori eldissenyadorgràfic. Barcelona:
Columna, 1995.

Rigo,Antònia i Genescà, Gabriel. Tèsis i treballs.Aspectesformals. Vic. Eumo, 2000.

Rubió,Joana i Puigpelat, Francesc. Cozzparlarbéenpúblic. Barcelona: Pòrtic, 2000.
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PROGRAMESDE LESASSIGNATURESOPTATIVES DE 2N CURS

Màrquetingde Serveisi d'Unitats d'Informació

B100
TIPUS D'ASSIGNATURA: Optativa (1r quadrimestre, 2n curs)
NOMBRE DE CRÈDITS:6

PROFESSOR:AmèliaFORASTERSERRA

OBJECTIUS GENERALSDE LASSIGNATURA:

- Introduir a l'alumneen els coneixementsbàsics del màrquetingi la seva aplicació.

- Dissenyar i planificar estratègies de màrqueting pera bibliotequesi unitats d'informació.
- Realitzarun pla de qualitat de màrqueting.
- Estudiar i segmentar els perfils dels diferents usuaris segonslesdiversestipologies de centres.
- Establir criteris d'avaluació.

METODOLOGIA:
Assignaturade caràcter pràctic que combina la teoria amb la realització de diversos exercicisi supòsits
pràctics.

PLA D'AVALUACIÓ:
L'avaluació de l'assignaturaes farà mitjançantla realització de treballs obligatorisal llarg del curs (40%
de la nota total) que es complementaran amb l'examenfinal (50% de la nota global). La participació ac-
tiva a l'aula suposaràel 1090 restant.

CONTINGUTS:
1. Introducció i conceptes bàsics de màrqueting.

Breu introducció històrica al concepte de màrqueting. S'analitzen els diversos conceptes bàsics:
bens, serveis, productesi idees. Es defineixen conceptes com:necessitat, demanda. S'estudia la rela-
ció "màrqueting — vendes". S'analitzen les noves orientacions,sobretot,la d'intercanvi. S'analitzen

tambéels diversos enfocamentsquelarelació d'intercanvi genera. Finalment,s'analitzen algunes de-
finicions.

2. La segmentació del mercat.
Es fa unadefinició del concepte de segmentació. S'analitza la segmentació des dela sevautilitat, re-
quisit, criteris i variables.S'estudia quinaés la metodologiai quinesles tècniques de segmentació:ai-
xícom l'aplicació de lasegmentació en el disseny d'unaestratègiade màrqueting.

3. El màrquetingno empresarial: elmàrqueting deserveis.
Aquest mòdul ens introdueix una ampliació moderna del concepte tradicional de màrqueting:el
màrqueting no empresarial. Lampliació de la qual ens servirà per endinsar-nos en els conceptes de
màrqueting públic i d'institucions no lucratives (Sense afany de lucre). S'analitza l'aplicació del màr-

quetingals serveis, i d'aquests serveis,a les bibliotequesi unitats(o serveis) d'informació. S'analitzen
en detall les característiques especials dels serveis i diverses estratègies d'aplicació en funció d'a-
questescaracterístiques especials.

4. La planificació estratègica.
Aproximació a la planificació estratègica(a tercer cursdins l'assignatura d'Organització i Avaluació
de Bibliotequess'estudia en profunditat).És dissenya unplaestratègic,partint dela teoria elaborada
i de l'estudid'algunscasos. S'analitza la importància de l'avaluació(anàlisi de resultats) dins de qual-

sevolplanificació de màrqueting.
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5. La qualitat enun mónde serveis.
S'analitza el concepte de qualitat total en el treball des de la perspectiva dels serveis, sobretot pú-
blics. El mòdul també estudiael concepte de comunicaciói fa èmfasi en la importància de la comuni-
caciócomun elementclau enla qualitat.

6. El màrquetingaInternet.
Introducció a les novestècniquesde difusiói publicitat: correu electrònics, hanners, etc. S'analitzal-
ús d'Internet com aelement de màrqueting. Aplicació alcampprofessional.

BIBLIOGRAFIA:
Chias,Josep. Elmàrqueting: Comprendreperactuar. Barcelona: Proa/Columna, 1997.
Codina,Jaume; Cristóbal, Eduardi altres. Introduccióalmàrqueting Barcelona: EditorialUOC, 2002.

Costa,Josep M. Gestióde laqualitaten unmón de serveis. Barcelona: Gestió 2000, 1998.
Grónroos, C. Marketingygestión de servicios: lagestión de losmomentos de la verdady la competencia en los ser-

vicios. Madrid: Díaz de Santos, 1994.

Kotler, Philip ; Andreasen, Alan R. Strategic marketingfor nonprofit organizations. EnglewoodCliffs:
Prentice-Hall, 2000.

Rodriguez Ardura, Inma. Marketing.com y comercio electrónico en la sociedad de la información. Madrid:
Ediciones Pirámide. 2* edición, 2002.

Salaiin, J. Michel. Marketing des bibliothéques et des centres de documentation. Paris: Cercle de la librairie,
1992.

Sancho, David. Gestión de serviciospúblicos: estrategias de marketingy calidad. Madrid: Tecnos; Barcelona:
UniversitatPompeu Fabra, 1999.

Santesmases, Miguel. Marketing: conceptosy estrategias. Madrid: Piràmide, 1996.
Soriano, Claudio L. Internet: elplan estratégico. Madrid: Díaz de Santos, 1998.
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El llibre manuscrit (LLM)

B200

TIPUS D'ASSIGNATURA: Optativa (2n quadrimestre, 2n curs)
NOMBRE DE CRÈDITS: 6

PROFESSORA:Irene LLOP

OBJECTIUS:
Oferirunapanorámicahistórica i descriptiva del llibre manuscrit.
Adquirir els coneixementsi elvocabulariespecialitzat sobre aquest tema.
Conèixerl'estructura,tipologia, funcionsi usuaris delsllibres manuscrits.

METODOLOGIA:

Lesclasses combinaran la partteòricai els exercicis pràctics. Lexposició dels temes es complementarà
amblalectura de documents, il'lustracions o projecció de transparènciesi diapositives.Tambéesrealit-
zZaranvisites a arxius.

AVALUACIÓ:
Es valoraràl'assistènciai la participació a classe. Hi haurà dos treballs obligatoris (4000 cadascun) i un
examenfinal fonamentalmentpràctic (4090).

CONTINGUTS:
1. Introduccióa l'estudi delllibre manuscrit.

1.1 Conceptesi terminologia.
1.2 Els diferents suportsde l'escriptura.
1.3 Formes delllibre manuscrit.

1.4 Confecciódelllibre manuscrit.
2. El llibre manuscrit al'Antiguitat.

2.1 El llibre manuscrit almóngrec.
2.2 El llibre manuscrit almón romà.

3. Elllibre manuscrit al'AltaEdat Mitjana.
3.1 Context historic general.
3.2 La situaciólapenínsulaitàlica.
3.3 Laparticularitat insular.
3.4La Gàl-lia, bressol d'ungran imperi.
3.5La singularitat de la penínsulaibérica.

4. Elllibre manuscrita la Baixa Edat Mitjana.
4.1 Context històric general
4.2 L'aparició de les universitats
4.3 Phumanisme.

4.4 Literatura llatinaivernacla.
4.5 Evolució en la descripció i enquadernació delllibre manuscrit.

BIBLIOGRAFIA:

Bàsica:

Alturoi Perucho,Jesús. Ellibre manuscrita Catalunya: orígens i esplendor. Barcelona: Departamentde la
Presidència (Generalitat de Catalunya), Editorial 92 (Som i Serem,14), 2001.
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Arnall iJuan, M.Josepa. Elllibre manuscrit. Barcelona/Vic: Servei de Llengua Catalana de la Universitat

de Barcelona, Edicions Universitat de Barcelona, Eumo Editorial, 2002 (Diccionaris d'Especialitat

AZ).

Bohigas Balaguer, Pere. La ilustracióny la decoración dellibro manuscrito en Cataluña. Contribución alestudio

de la miniatura catalana. Barcelona:Asociación de Bibliófilos, 1960-1965, 3 vol.

Escolar Sobrino, Hipólito. Historia universaldellibro.
Madrid: Pirámide, 1993.

Ruiz, Elisa.Manualde codicología. Madrid: FundaciónGermán Sánche
z Ruipérez, Pirámide, 1988.

Sánchez Mariana, Manuel. Introducción al libro manuscrito. Madrid: Arco/Libros (Instrumenta Biblio-

logica), 1995. I

Zimmerman,P Écrireel lire en Catalogne (IXè-XIIè siecle). Madrid: CasadeVelázquez, 2003.

Complementaria:

Bohigas Balaguer, Pere; Mundó,AnscariM.; Soberanas,Amadeu-J. “Normes perala descripció codico-

lógica dels manuscrits”, Biblioteconomia, 77-78 (1973-1974), pág. 93-99.

BrugallaTurmo, Emili. Elarteen ellibroy en la encuadernación. Bilbao: Gran EnciclopediaVasca, 1977.

Fernández Catón,José María (ed.). Creadores dellibro: delmedievo alrenacimiento. Madrid:
Ministerio de

Educacióny Cultura, 1994-

Gayoso Carreira, Gonzalo. HistoriadelpapelenEspaña. Lugo: Diputación Provincial, 1994.

Lemaire,Jacques. Introductiona la codicologie. Lovain-La-Neuve: Institut d'Etudes Médiévales, 1989.

Miquel, Pilar de (ed.).LaBiblia en los códicesdeEspaña. Madrid: BAC; Miñón, 1970.
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PROGRAMESDE LESASSIGNATURESTRONCALSI OBLIGATÒRIES
DE 3RCURS

Informació i comunicació a les organitzacions(ICO)

B133

TIPUS D'ASSIGNATURA:obligatòria (1r quadrimestre,3r Curs)

NOMBRE DE CRÈDITS: 6

PROFESSOR:AlfredRODRÍGUEZ

OBJECTIUS GENERALS DE LASSIGNATURA:
Passignatura Informació i Comunicació a les Organitzacions, pretén aconseguir que els alumnes que la
cursin adquireixin un coneixement profund de qué és una organització, de quines necessitats d'infor-
mació té i genera i dels beneficis que una gestió intelligent de la informació aporta com a suport a la
presade decissions i alaconsecuciódels seus objectius corporatius.
En finalitzar l'assignatura els alumnes:
- Hauraninterioritzatels conceptesd'informació i comunicació enl'àmbit deles organitzacions.
- Hauran adquirit la capacitat d'anàlisi de les necessitats d'informació de les organitzacions a través
d'unprocés d'auditoria de la informació.

-Tindranunconeixementgeneral alvoltat de disciplines emergentsafinsalagestió delainformació

(gestió delconeixement, gestió del capital intellectual, intel-ligencia competitiva, etc)

PLA D'AVALUACIÓ:
Realització de 3 exercicis durantel curs que representaran el 7090 de la nota,iun examen final que re-
presentaràel 3006 restant.

CONTINGUTS:
1. L'Organització com a sistema d'informació i de comunicació.

r.I. Definició d'organització.
1.2. Lainformació com a recursales organitzacions.

1.3. El procés comunicatiu a l'Organització.
1.4. Estructuresi circuits de comunicació.

2. Auditoriade la informació.
2.1. Definició.

2.2. Utilitat.
2.3. Metodologia.

3. Les novestecnologies en els procesosd'informació i comunicacióa les organitzacions.
3.1. Evolucióhistòrica.

3.2. Tecnologies de la informació.
3.3. Sistemes d'informació corporatius.

3.3. Intranets

4. Els professionals dela informacióa les organitzacions.

BIBLIOGRAFIA:
Abbot, C. Performance measurement in library andinformation services. Londres: Aslib (Aslib KnowHow

Guide), 1994.

Buchanan,S.; Gibb, F. “The information audit: an integrated strategic approach”. A: International

JournalofInformationManagement, 18 (1) p. 29-47, 1998.
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Burk, C.F.; Horton, FW. Infomap: a complete guide to discovering corperate information resources.
EnglewoodCliffs,NewJersey: Prentice Hall, 1988.

Colet E,et al. Sistemesd'informacióreptespera les organitzacions. Barcelona: ProaColumna,1998.
Cornella, A. Cap 4 l'Ecologia de la informacióe len línia]. http:/www.infonomics.net/cornella/ aecol.pdf
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Organització iadministració de biblioteques (OAB)

B113

TIPUS D'ASSIGNATURA:Troncal (1r quadrimestre,3r Curs)
NOMBREDECREDITS:6

PROFESSORA:AmèliaFORASTERSERRA

OBJECTIUS:
Oferir els principis teòrics i pràctics de l'organitzaciói l'administració de les bibliotequesi mostrar el
funcionamentgeneral d'una biblioteca. Subministrar einespera l'anàlisi des delpanoramabibliotecari
actual. Examinar els diversossistemesbibliotecaris a partir de les normatives internacionals i nacionals
aixícom de lalegislació existent.

METODOLOGIA:
Seran classesparticipatives, on es combinarà les exposicions teòriques referents a les teories mésre-
cents sobre l'organitzaciói la gestió de biblioteques, amb les aplicacions pràctiques ques'estan donant
a l'àmbit bibliotecari. Durantel curs es programaràla visita a algun Centre de documentació o bibliote-
caperpodercopsar els coneixements adquirits al'assignatura.

AVALUACIÓ:
S'avaluarà el treball fet per l'estudiantal llarg de tot el curs. Es valorarà tantl'assistènciai participació a
Paula, com els treballs obligatoris de l'assignatura.A finals de curses farà un examen final (40% al 50%

de lanotaglobal) que es complementarà ambelsresultats obtingutsa l'avaluació continuada.

CONTINGUTS:
1. Definició i conceptesbàsics.
2. Evolució històrica de les biblioteques
3. Planificació i organització de biblioteques

4. La col'lecció
4.1. Tipologies documentals
4.2. La constitució dela col-leccióinicial
4.3. El desenvolupamentde les colleccions
4.4. Anàlisi de les necessitats

4.5. Tfactamenti ordenació

4.6. Avaluació
4.7. Difusió de lacollecció

5. Lusuari

5.1. Estudis d'usuaris

5.2. Formació d'usuaris

6. Els serveis de labiblioteca

6.1. El serveide présteci consultaa sala
6.2. Serveide préstec
6.3. Informació bibliogràficai de referència
6.4. Serveis d'extensió bibliotecària

 
7. Ledifici de la biblioteca

7.1. Recomanacionsi principis generals

7.2. Distribució d'espais
7.3. Mobiliari i equipament

7.4. Senyalització de la biblioteca
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8. Les principals tipologies bibliotecáries
Les biblioteques públiques
Les biblioteques universitáries
Les biblioteques nacionals
Les biblioteques escolars
Les biblioteques especialitzades
Sistemabibliotecari de Catalunya
El pasdela biblioteca presencial a labiblioteca virtual. Lesbiblioteques electròniques,virtualsi digitals

BIBLIOGRAFIA:
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Ruipérez, Pirámide, 1992.
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1996.

Fuentes,JuanJosé. Evaluación de bibliotecasy centrosde documentación e información. Gijón: Trea, 1999.

Himmel, Ethel; Wilson, WilliamJames. Planificarperaconseguir resultats: Unprocés de transformacióde la
bibliotecapública. Barcelona: Pagès Editors, Diputació de Barcelona, 2001.

IFLA.Section of Public Libraries. Directriusper a bibliotequespúbliques. Barcelona: Col-legi Oficial de
Bibliotecaris-Documentalistes de Catalunya, 1987.
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Diputació de Barcelona, 2003.
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Gestió de recursos en unitats d'informació (GRUI)

B123

TIPUS D'ASSIGNATURA:Troncal (1r quadrimestre, 3r curs)
NOMBRE DE CRÈDITS: 6

PROFESSORA: AmèliaFORASTERSERRA

OBJECTIUS GENERALS DE LASSIGNATURA:
L'assignatura proporciona els mètodesi les tècniquesperplanificar unitats d'informació i gestionar de
formaeficientels recursos humans, econòmicsi els seus serveis. Aporta les tècniques bàsiques de màr-
queting i de comunicació peraplicar als centresd'informació.
En acabar la matèria,l'alumne ha de ser capaç de:

1. Planificarun serveio unitat informativa i desenvolupar els documentsnecessaris pera la planificació
de centres d'informació.

2. Entendre aquestcentre d'informació comun serveiintegrat enun context determinati ser capaç d'a-
nalitzar-lo des d'unvessantcrític constructiu i marquetinià,

3. Analitzar la situació integral (interna i externa) delservei i determinarles solucions més adients en

funció de les seves capacitats.

METODOLOGIA:
L'assignatura combinales sessions teòriques amb els comentaris d'enfocamentj actuacions pràctiques
dutes a terme a diferentsbibliotequesi centresd'informació.
Concretament:
- La teoria es concretarà treballant amb exemplesextretsdesituacionsreals
- S'analitzaran diferents propostes que mostrenla pluralitat de les solucionsaplicadesperles bibliote-
ques.

- Les classes es basaran en una metodologia participativa que fomentila discussió i l'exposició raonada
de la diversitat d'opinionsi solucionspràctiques.

- La matèria de l'assignatura es complementa amb la lectura obligatòria d'articles especialitzatsi dellli-

bre de curs,aixícom de lectures complementàries.
- S'hauran derealitzar diferentsexercicisobligatorisalllarg del curs

PLA D'AVALUACIÓ:
L'avaluació de l'assignaturaesfarà al llarg detotel curs.
Els treballs obligatoris representaran el 5000 de la nota global. L'examen final el 40% i el 1000 restant
vindrà donat pelgrau de participació iper la implicació de l'alumne en les activitats normals i extraordi-
nàries del'aula.

CONTINGUTS:
1. Planificació estratègica d'unitats d'informació.

1.1. Introducció.
1.2. Planificació estratègica.
1.3. Missió i objectius.

1.4. Analisi del context extern.
1.5. Analisi del context intern.

1.6. Polítiquesi estratègies.
2. Lorganització.

2.1. Definició d'organització.

2.2. Especialització horitzontali vertical.
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2.3. Lorganigrama.
3.Lagestió económica.

3.1. El control del pressupost.
3.2. El pressupost.
3.3. Tàrificació de serveis, mecenatge i patrocini.

4.La gestió dels recursoshumans.
4.1. Introducció.
4.2. La descripció delsllocsdetreball.
4.3. Selecció de personal.

4.4.Tècniquesde gestió de personal.
4.5. Formació delpersonal.

4.6. Avaluació del rendiment.

$. LaComunicació a les organitzacions.
5.1. Introducció.

5.2. El sorolli elfeed-back enla comunicació.
5-3.Tipus de comunicació.

5.4. Els fluxos de lacomunicació formal.

5.5. Lacomunicació informal.

5.6. Lacomunicació internade les organitzacions.

5.7. Lacomunicació corporativa externa.

5.8. Lacomunicació visual corporativa.

5.9. Comha de comunicarunbongestor2

6. Gestió de recursos tecnològicsi gestió d'edificis.
6.1. Evolució del mercat.
6.2. Sistemesintegrats de gestió bibliotecària. Descripció i característiques.
6.3. Sistemes gestors de basesde dades.
6.4. Gestió del'espai.

7. Avaluació d'unitats d'informació.

7.1. Avaluació de recursos.

7.2. Avaluació de serveis.
7.3. Gestió dela qualitat.

8. La planificació bibliotecària i el màrqueting.
8.1. Concepte de màrqueting. Màrqueting-mix.
8.2. Tècniquesi estratègies de màrqueting. .

8.3. Aplicacions del màrqueting a bibliotequesi centres d'informació i documentació.
8.4. Gestió dela qualitati el grau de satisfacció de l'usari.

BIBLIOGRAFIA:

Bàsica:
Bryson,J. Técnicas degestiónpara bibliotecasy centros de información. Madrid: Fundación Germàn Sànchez

Ruipérez / Piràmide, 1992. -

Chias,Josep.Elmàrqueting: comprendreperactuar. Barcelona: Proa /Columna, 1997

Clausper a l'èxit: indicadors de rendimentper a biblioteques públiques. Barcelona: Eumo / Diputació de
Barcelona/COBDC, 1995.

Corral, Sheila. Strategicmanagementofinformation services:aplanninghandbook. Aslib, 2000.
Díez Carrera, Carmen.Administración de unidades informativas. Gijón: EdicionesTrea, S.L., 2002.
Domínguez, M. R. Nuevasformasde organizacióny servicios en la bibliotecapública. Gijón: Trea, 1996.
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Himmel, Ethel; Wilson, WilliamJames. Planificarperaconseguirresultats: Unprocés de transformacióde la
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luer lapolitique documentaire et les services des bibliotbèques de servicepublic. Paris: Electre-Cercle de la
Librarie, 1997.
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Morris, Beryl. Firststemps inmanagement. London: LibraryAssociation,1996.
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Técniques de recuperació de la informació (TRI)

B143

TIPUS D'ASSIGNATURA:Obligatoria (1r quadrimestre, 31 curs)
NOMBRE DECREDITS: 4,5

PROFESSORA: QueraltAMBRÓS

OBJECTIUS GENERALS DE LASSIGNATURA:

L'assignaturapretén consolidar les nocionsi les habilitats adquirides a les assignatures d'Informacióelec-
trònica, Fonts d'Informació i Llenguatges Documentals, mitjançant l'estudi de les tecnologies aplicades a
l'emmagatzematgei la recuperació d'informació, i aprofundint en els sistemes de recuperació de lain-
formació (SR), en el conjunt de tècniques de recuperació en bases de dades especialitzades i en l'em-
magatzematgei la representaciói lagestió de sistemes d'informació a Internet.
En finalitzar l'assignatural'alumne haurà de sercapaç de:
1.Aplicar correctamentels coneixementsi la metodologia d'anàlisi conceptual a les demandes d'infor-
maciói lavaloraciódels resultats de cercaen sistemes automatitzats.

2.Avaluar els recursos mésadients en funció de les demandes d'informaciódels usuaris.

3. Desenvolupar les tècniques d'elaboració d'estratègies de cerca en funció dels diversos factors que
condicionenla recuperació.

4. Entendreels principals models de recuperació de la informació documental i els canvis que la seva
utilització suposa perals usuaris.

5. Entendre i conèixerla tipologia de sistemes d'organitzaciói recuperació dela informació en entorns
automatitzats, aixícom la seva estructura ila sevautilitzat en la cerca d'informacióelectrònica.

6. Comprendrela utilitat dels llenguatges documentals, especialmentdels postcoordinats, en la recu-
peració d'informació.

7. Comprendreels procediments empratsen l'avaluació i mesurade la recuperació.

METODOLOGIA:

L'assignatura és eminentmentpràctica, tot i que es realitzaran algunes exposicionsteòriquesa classe.
Es proposaran exercicis individualsi en grup, el desenvolupament dels qualses realitzarà sota el segui-
mentdel professor.

Elresultatde l'aprenentatge en aquesta matèria depèn en gran mesura delavostra participació activa.

Això significa que és important que hàgiullegit i entès tots els materials, i que practiqueu ambles eines
de recuperació de la informació que anirem veient a mesura que avancin les sessions de classe. Heu de
llegir els textos de manera quevosaltres mateixos pugueu formular i respondre preguntes sobre cadas-
cun dels continguts dels mòduls.Ésa dir, souvosaltres qui controleuelresultat d'aquesta assignatura.

PLA D'AVALUACIÓ:
S'avaluaran els exercicis obligatsi la participació en les activitats de caràcterpràctic queesrealitzaran
total llarg del curs. Aquests exercicis tenen l'objectiu de comprovar la comprensió que l'alumne ha as-
solit dels continguts de l'assignaturai el nivell d'habilitat adquirida en el maneig dels sistemes de recu-
peració d'informació.

CONTINGUTS:
I. Sistemes de Recuperació de la Informació (SRI)

1.1 Introducció a la Recuperació de la Informació
1.2 Models de Recuperacióde la Informació
1.3 Elementsi funcionsdels Sistemes de Recuperacióde la Informació
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2. Llenguatges Documentals i SRI
2.1 Recuperació de la Informació mitjançantllenguatge lliure
2.2 Recuperació dela Informació mitjançantllenguatge controlat

3. Sistemes d'Organització i Recuperacióde la Informació (SORD)
3.1 Sistemes de navegació hipertextual
3.2 Motors de cerca

3.3 Recuperació de Ia Informació alsOPAC

4.Avaluació de laRecuperació de la Informació
4.1 Mesuramentdelsresultats: càlcul de l'exhaustivitati la precisió
4.2 Mètodesorientatsa l'usuari

BIBLIOGRAFIA
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The End-user revolution. Ed. by Richard Biddiscombe. London: Library Association Publishing, 1996.
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Universitat de València, 2002. 286 p. (Educació (Universitat de València). Materials, r2). ISBN 84-
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Le Coadic, Y.F. Usages et usagers de l'information. Paris : Nathan, 1997. 126 p. (Information documenta-
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Reiss Eric L. Practical information architecture : a hands-on approach to structuring successful websites.
Harlow: AddisonWesley 2000.

Rosenfeld, Louis; Morville, Peter. Information architecture for the world wide web. Sebastopol, [etc.]:
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Practicum (PR)

TIPUS D'ASSIGNATURA:Troncal
NOMBRE DECRÉDITS:12

OBJECTIUS:

Entraren contacte amblarealitat del funcionamentdeles unitats d'informació.
Conèixeri aprendre avalorar elsserveisi els recursosdels centres en funció dels seus objectius.
Realitzar un treball específic segonsels interessos del centre de pràctiquesi l'estudianti, per tant,
aprendre a aplicar els coneixementsteòrics adquirits.

 
METODOLOGIAI CONTINGUTS:

En primerlloc, estada de 200 hores enun centre de pràctiques, que programauna tasca individualitza-
da per a cada estudiant d'acord amb el professor tutor de la Diplomatura. En segon lloc, i paral-lela-
ment,sessions de treball a la Facultat, amb el professortutor, i, al centre de pràctiques, amb el tutor del
centre iel de la Diplomatura.En terceri darrerlloc, elaboració d'unamemòriafinal.

AVALUACIÓ:
Es valorenles sessionsdetreball, l'informe deltutordel centre de pràctiquesi lamemòria.
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PROGRAMESDE LESASSIGNATURES OPTATIVES DE3RCURS

Catalogació de material no-llibre (CMNL)

B300
TIPUS D'ASSIGNATURA: Optativa (1r quadrimestre, 3r Curs)
NOMBRE DE CRÈDITS: 6

PROFESSOR:Joan-lsidreBADELL

OBJECTIUS:

Desenvolupar els coneixementsteòricsi pràctics del'anàlisi documental i la catalogació automatitzada
aplicable als materials audiovisualsi no-llibre.

METODOLOGIA:

Combinació declassesteòriques ambla realització de diversosexercicis pràctics.

AVALUACIÓ:
Superació d'una prova final teòrica i pràcticai realització dels diversos exercicis programats durantel
curs.

CONTINGUTS:

1. Introducció als materials no-llibre: definiciói tipologia.
2. Procés,tractamenti característiques dels diversos materials.

3. Anàlisi documental i catalogació del material no-llibre.
4. Conservació i preservació.

5. Perspectives defutur.

BIBLIOGRAFIA:
Badell,Joan-Isidre. “Material audiovisual: gestión de la colección, aspectos catalográficos y perspecti-

vas de futuro” en Sistemas de Información: balance de 12 años de jornadas y perspectivas de futuro. V
Jornadas Españolas de DocumentaciónAutomatizada. Cáceres, 1996. Vol. 2, p.713-744.

Díez Carrera, Carmen.Losmateriales especiales en las bibliotecas. Gijón: Trea, 1998.

Dodd, SueA. Catalogingmachine-readable datafiles. Chicago:American LibraryAssociation, 1982.
Frost, Carolyn O. Cataloging nonbook materials: problems in theory and practice. Littleton: Libraries

Unlimited, 1983.

Frost, Carolyn O. Media accessandorganization: a catalogingandreference sourcesguidefornonbook materials.
Englewood: Libraries Unlimited, 1989.

Olson, Nancy B. Cataloging of audiovisual materials: a manual based on AACR2. Dekalb: Minnesota
ScholarlyPress, 1992.

IFLA. ISBD (CM):descripción bibliográfica internacional normalizadapara material cartográfico. Madrid:
ANABAD,1993.

IFLA. ISBD (ER): internationalstandard bibliographic descriptionfor electronic resources. Miúnchen: Saur,
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lona:Institut Català de Bibliografia, 1988.
Regles angloamericanes de catalogació: traduccióde lesAnglo-American cataloging rules, secondedition, 1988, re-

vision. Barcelona: Biblioteca de Catalunya; Vic: Eumo,1996.

Urbanski, Verna.et al. Catalogingunpublishednonprint materials: a manualofsuggestions, commentsandexam-
ples. Lake Crystal: SoldierCreek Press, 1992.
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Aspectesjurídics de la documentació (AJD)

TIPUS D'ASSIGNATURA:Optativa (2n quadrimestre,31 Curs)

NOMBRE DE CRÈDITS:6 J

PROFESSOR: Miquel S. GENÍS

OBJECTIUS:
Donar a conèixer, després d'una necessària introducció al Dret, la documentació que es produeix a
l'àmbit jurídic, amb especial referència a la documentació legislativa i parlamentària i de la Unió
Europea.

Tàmbées tractaran els aspectes documentals que incideixen a l'empresa amb estudiespecífic de la do-
cumentacióelectrònica,laprotecció de les dades de caràcterpersonalels drets d'autor.
Finalments'incidirà en l'estudi de les novesfonts d'informaciói el tractamentdela societatde la infor-
mació iles novestecnologies.  METODOLOGIA:

Inicialment es combinaràla classe magistral amb el coneixementi estudi de la documentació tractada.
Mésendavantles classes seran totalment pràctiques, amb anàlisi de casos concretsi sobretot amb visi-
tes a institucions, empreses i centres de documentació per treballar els aspectes documentals estu-

diats. |

AVALUACIO:
La nota d’un examenal final del quadrimestre es complementara amblesnotesdels treballs ies tindra
en compte sobretotla participació activa dels estudiants en les activitats docents, d'acordamb la meto-
dologia del curs.

CONTINGUTS:
1. Introducció general al Dret.
2. Introducció general ala documentaciójurídica.
3. La documentaciólegislativa.
4. La documentaciójudicial.
5. Ladocumentació dela doctrina jurídica.
6. La documentació parlamentària.
7. La documentació administrativa.

8. La documentació dela Unió Europea.
9. La documentació contractual:civil, mercantil laboral.

10. La documentació mercantil: empresarial,fiscal laboral.
1. La documentaciójurídica a Ínternet.
12. Ladocumentació electrónica: la contractació electrónica ila firmadigital.

13. Laprotecció de la propietat intellectual i els drets d'autor: les marquesi els noms de domini.
14. La protecció de les dades de carácter personal.
15. La Societatdela Informaciói les fonts d'informació.

16. La Societatde la Informacióiles noves tecnologies

BIBLIOGRAFIA:
DiversosAutorsManualdeDocumentaciónJurídica. Madrid: Sintesis, 1998.

Aparicio M.A. IntroducciónalSistema Políticoy ConstitucionalEspañol. Barcelona: Ariel, 1980.

Aparicio Salom,J. Estudio sobre la Ley Orgánica de Protección de Datos de Carácter Personal. Pamplona:
Aranzadi, 2000.
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Colombet, C. Grandesprincipios delderecho de autory los derechos conexos en elmundo. Madrid: UNESCO,
CINDOC(CSIO), 1997.

Cornella, A. Los recursosde información: ventaja competitiva de las empresas. Madrid: McGraw-Hill, 1994.

Cornella,A.La organización de la información en la empresa.
Cruz Mundet J.R. i Mikelarena Peña E. Información y Documentación Administrativa. Madrid. Tecnos

1998.

DiversosAutorsManualdeDocumentaciónJurídica. Madrid: Sintesis, 1998.

Esteve, M.A.La obramultimedia en la legislación española. Pamplona: Aranzadi, 1997.
| Genis i SerraM.ManualdeDret Civil. Vic: EumoEditorial, 2000.

Gonzalez López, M. Elderecho moral delautor en la ley española depropiedad intelectual. Madrid: Marcial
Pons, 1993.

Latorre,A. IntroducciónalDerecho. 15a. ed. Barcelona: Ariel, 1999.
| MaciáM.LaDocumentación de la UniónEuropea. Madrid: Sintesis, 1996.

Ministerio para lasAdministraciones Públicas. Encuentro sobre BasesdeDatos en laAdministración Pública.

Ministerio de la Presidencia-Boletín Oficial del Estado-. Madrid, 1992.
Ministerio para las Administraciones Públicas. Directorio de Servicios de Información electrónica de la

Administración GeneraldelEstado. Ministerio de la Presidéncia-Boletín Oficial del Estado-. Madrid,

1995.
Ruiz Carrillo, A.La Protección de losDatos de CarácterPersonal. Bacelona: Bosch. 2001.

Servei de Documentació Europea.InstitucionesdeDerecho Comunitario. Valencia.Tirant Lo Blanc 1999.

Vilalta Nicuesa,A. Esther.Accionesrelacionadascon lapropiedadintelectual. Barcelona: Bosch, 1999.
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Publicacions en série (PS) I

B500

TIPUS D'ASSIGNATURA: Optativa (2n quadrimestre, 2n Curs)

NOMBRE DE CRÈDITS:6  PROFESSORA: AmèliaFORASTERSERRA

OBJECTIUS:
Conèixerel paper de les publicacions en sèrie dins dels sistemes d'informació. Analitzar els processos
tècnicsperal seu tractament. Conèixeri aplicar les normativesinternacionals específiques deles publi-
cacions en sèrie.

Adquirircriteris de selecciói adquisició delfons. Saber organitzarielaborar els productes dedifusió de
la informació.

Conèixerelpaper dela integracióde les tecnologies de la informació en els processosd'edició, distribu-
ció igestió de les publicacionsen sèrie.

Conèixerl'estat actual de l'accés al document(articles derevista), aixícom dels principals centresi ser-
veis de subministrament de documentsnacionalsi internacionals.

METODOLOGIA:

Lamatèria s'impartirà a través de classes teòriques combinades amb exercicis pràctics sobre el proces-

samenttècnic dels documents ila creaciói gestió de col-leccions.

AVALUACIÓ:
Esvaloraranels diversos exercicis pràctics expressament demanatspel professor i que permetran apro-
fundir en algun dels punts del programa. L avaluació es complementarà amb un examenfinal de caire
teòric i pràctic que caldrà superar pertal d'aprovar l'assignatura.

CONTINGUTS:

1. Introducció:definició,tipologia, estructurai funcions.
2.Aproximació històricai evolució.
3. Selecció, adquisició i control

3.1. Criteris deselecció i avaluació

3.2. Procediments d'adquisició
3.3. Seguiment administratiu, control i reclamacions

3.4. Repertoris per ala identificació,seleccióilocalització
4.Anàlisi documental delas publicacionsen sèrie

4.1. Peculiaritats de les publicacions periòdiques
4.2. Aplicació de lasAACRaride l'ISBD
4.3. Aplicació del formatCATMARC

5. Les tecnologies de lainformació i les publicacionsen sèrie
5.1. Producciói distribució de publicacions en sèrie electròniques: cap a una novadefinició del con-

cepte de publicació
5.2. Gestió automatitzada de publicacions en sèrie a centres d'informació: aspectesprevis a la seva

implantació.
6. Eaccésal document

6.1. Difusió del document
6.2. Organització i funcionamentdels serveis d'obtenció dels documents

6.3. Fonts de subministrament. Tipologia de centres.

pa
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6.4. ElprogramaUAPde laIFLA
6.5. Introduccióala legislació vigent sobre propietat intellectual

BIBLIOGRAFIA:
Basch, N.B., McQueen,J. Buyingserials: a how-to-do-it manualfor librarians. New York: Neal-Schuman,

1990. X, 188 p. ISBN 1-55570-058-6.

Biblioteca de Catalunya. Servei de Normalització Bibliogràfica. Concrecions a laISBD (S). Recopilades
perA. Gázquez,M. delTuraMolas, M. Ramon.Barcelona: Biblioteca de Catalunya,1997.

Blixrud,J.C..A manualofAACR2 exemplesforserials. 2" ed. Lake Crystal: Soldier Creek, 1986.76 p. ISBN
0-936996-21-8.

| Boucher,V. Interlibrary loanpractices handbook. 2™4 ed. Chicago: American libraryAssociation, 1997. XII,
| 249 p. ISBN 0-8389-0667-2.

Butler, T. Newspaper cataloging and union listing manual. Washington: Cataloging Distribution Service,
Libraryofcongress, 1990. ISBN 0-8444-0682-1.

Cornish, G.P. Modelo de manualsobrepréstamosentre bibliotecasy reproducciones. Paris: UNESCO,1989.75

p.(PGI-89/WS/2).

| Davinson, D.Theperiodicals collection. 24 ed. London:André Deutsch, 1978. 243 p. ISBN 0-233-96918-7.
Directricesfundamentalespara la normalización de revistas científicas: recomendaciones destinadasa autores, di-

rectoresy editores. Ruiz Pérez, R.; Pinto Molina, M.(dir. y ed.). Granada: Universidad de Granada:

Grupode Trabajo de Información y Documentación de la Comisión Nacional de España de la
UNESCO, 1990. 117 p. ISBN 84-338-1203-3.

Gilmer, L.C. Interlibrary loan: theory ans management. Englewood:Libraries unlimited, 1994. XVIII,264
p. ISBN 0-87287-947-X.

IFLA.ISBD (S): descripcion bibliogrdfica internacionalnormalizadaparapublicacionesseriadas. Ed. revisada.
Madrid:ANABAD:ArcoLibros, 1993.XIV, 128 p. ISBN 84-88716-06-0.

IFLA. ISBD (S): international standard bibliographic description for serials. Revised ed. London: IFLA
Universal bibliographic Control and InternationalMARC Porgramme,1988. VIII,76 p. ISBN o-

903043-49-1.
IFLA.Pautespera la laplicaciéde lesISBD a la descripciódeparts components. Barcelona:Institut Català de

Bibliografia, 1990. IX, 24 p. ISBN 84-393-1255-5.

IFLA. Recomendaciones para el préstamo interbibliotecario. Madrid: Dirección General del Libro y
Bibliotecas, 1989.16 p. ISBN 84-7483-349-6.

Leong, C.L.H.Serials cataloging handbook:anillustrative guide to the use ofACCR”andLC rules interpreta-
tions. Chicago, London:American LibraryAssociation, 1989. XIII, 313 p. ISBN 0-8389-0501-3.

Line, M.B.; Vickers, S. Universalavailability ofpublications (UAP): aprogrammeto improve the nationaland
internationalprovisionandsupply ofpublications. Miinchen:Saur, 1983. 139 p. ISBN 3-589-20387-X.

Managing resource sharing in the electronic age. A. Chang; M.E.Jackson (eds.). New York: AMSPress,cop.
1996. 125 p. (AMSstudiesin libraryand informationscience). ISBN 0-404-64004-4.

Mitchell, E.; Walters, S.S. Document delivery sevices: issues andanswers. Medford: Learned information,

cop. 1995. VII, 333 p. ISBN 1-57387-003-X.

Osborn, A.D.Serialspublications: theirplace and treatmentin libraries. 3" ed. Chicago: American Library
Association, 1980.XXII, 486 p. ISBN 0-8389-0299-5.

The Serials librarian. NewYork:The HaworthPress, 1976-. Trimestral. ISSN 0361-526X.
Taylor, D.C. Managing the serials explosion: the issues for publishers and libraries. White Plains [NY];

London: Knowledge Industry, 1982. 156 p. ISBN 0-914236-54-7.

Tuttle, M. Introduction to serials management. Greenwich (Conn.9; London:Jai Press, 1983.XVIII, 324 p.

ISBN 0-89232-107-5.

Watrin,J. Lespublications en série: lespériodiques: gestion et traitement. Liége: Editions du Céfal, 1993. VII,
155 p. (Bibliothéque du Bibliothécaire,3). ISBN 2-87130-033-X.

Whiffin,J. Union cataloguesofserials:guidelinesfor creationandmaintenance. New York: HaworthPress,

1983. XI, 138 p. ISBN 0-86656-238-9.
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PROGRAMESDE LESASSIGNATURESDE LLIURE ELECCIÓ DE3RCURS

Biblioteques escolars ¡infantils (BEI)

B019

TIPUS D'ASSIGNATURA:Lliureelecció (1r quadrimestre,3r Curs)

NOMBRE DE CRÈDITS:6

PROFESSOR:Joan-IsidreBADELL

OBJECTIUS GENERALS DE LASSIGNATURA:
- Oferir coneixementsbasics sobre literaturainfantil ijuvenil.
- Conèixerels elementsnecessaris pera l'organització i serveis deles biblioteques escolarsi infantils.
- Conèixerel sistema delecturapública delpaís.
-Analitzarl'element educatiu i de fomentdelalecturaen la bibliotecaescolarcom a tret característic.

METODOLOGIA:
Combinació de classes teòriques ambla realització de diversos treballs pràctics. Es realitzaràcom a mí-
nimuna visita a unabiblioteca escolar o infantili es convidaràcom amínim aun dels agents queinterve-
nen en el procés educatiu o de produccióeditorial: autors, illustradors, editors, etc. a impartiruna xe-
rrada o conferència.
Els alumnesfaran una lectura obligada d'unclàssic infantil o juvenil i completaran unafitxa de valoració
com exercici pràctic. El curs passat va serPeterPzn l'obra escollida. Hauran de realitzar fitxa de valora-
ció de diversostipus de obresde ficció segonsl'edat de destinació dels infantsi analitzaran diversosti-
pus d'obres de coneixement.
Hauran de dissenyarun plànolideal d'una biblioteca escolar o seccióinfantil d'una pública amb ubica-
ció de seccions,serveis, etc.

Es disposa d'un dossierdelecturesi articles que caldràadquirir al servei de reprografiade launiversitat i
es facilitarà adrecesde recursoselectrònicsinteressantspel seguiment complementari del'assignatura.
L'exposició delprofessoresrealitza amb suportdepissarra, transparènciesi l'ús delvídeo.

PLA D'AVALUACIÓ:
Superació d'una prova teòricafinal i la realització d'un projecte o exercici de desenvolupamentrelacio-
nat amb el programade l'assignatura. La nota final serà la mitja d'ambdues proves (90%) més el 10%
dels diversos exercicis queesrealitzen durantel curs,visites, xerrades, lectures,etc.

CONTINGUTS:
1. Introduccióala història delllibre infantil i juvenil.

Es fa una breu introduccióa la història dela literatura infantil i juvenil escrita i de tradició oral, uni-
versal i occidental, amb una dedicació més ampliaals S. XIXiXX.

2. Elllibre infantil i juvenil en català i en castellà.
Resum històric dela literatura infantil i juvenil a casa nostra amb especial dedicació al S.XX (abans

de la guerracivil) i l'època de «restauraci6»apartir dels anys60finsl'actualitat.
3. Elllibre de ficció.

Definició deficció, característiques i panoramaeditorial: abundanti variat: s'estudiaels diversosti-
pus de personatge,s'analitza la situació de predomini dela narrativa (poca cosa deteatrei poesia) i de
les traduccions (menys producció autòctona) Elllibre de ficció és un productelligata l'escolaritza-
ció, aquesta questió es planteja com a debat. S'estudiala repetició de modelsd'èxits, la situació de

col-leccionsexistents, editorials, etc.

GUIA DE LESTUDIANT 2005-2006 BIBLIOTECONOMIA| DOCUMENTACIÓ 73

 



4. El llibre de coneixements.
Definició, característiques: text, imatge, il'lustració. Quinessón les tendènciesactuals. S'estudia la

problemàticai les temàtiques d'aquesttipusdellibres amb deteniment.
$. Elsllibres segons l'edat.

Estudiar les característiques tècniques de produccióeditorial i de contingutsdelsllibres infantils i
juvenils en funció a l'edata la qualvan destinats.

6. Bibliotequesescolarsiinfantils

6.1. Marc jurídic i situació actual I
6.2. Concepte, missió, objectiusi funcions
6.3. Organització: col'lecció,espai, seccionsi personal

 
6.4. Serveis, formació d'usuarisi activitats

Es tracten tots aquestsapartats detingudament. Es miraels articles dela legislació que afecten a les
biblioteques escolars i es comenta aspectesdela situació jurídica actual a Catalunya i Espanya,així
com el sistema de lectura delpaís. Es defineixen els conceptes, missió , objectiusi funcions. S'estudia

tot el relacionat amb l'organització d'unabiblioteca escolar i es planteja com a tema de debatl'ele-
ment educatiu inherenta la bibliotecaescolar.

7. La secció infantilen labibliotecapública. |

S'analitza Porganització general (s'estudia els diversos models d'organització existents), funcions i
missió dela secció infantil en la biblioteca escolar. Es tracta del perfil professional del bibliotecari in-
fantil. S'analitzen diversos informes professionals de la IFLA.

8. Serveis deles biblioteques públiquesales escolars.
S'analitzenles possibilitats de serveis, treball cooperatiu, etc. que es poden realitzar entre duesinsti-

tucions. Es citen els grups, associacions, etc. més coneguts en aquest camp.

9.Animació alalectura.

S'estudia de forma especial aquestservei juntament amb els de formació i dinamització, sempre des
d'unavessant educativai amblafinalitat de promocióa lalectura. No animarper animar. Els alumnes
dissenyaranun programa d'animació.y: prog

BIBLIOGRAFIA:

Baró, Mónica; Maña, Teresa. Formar-seper informar-se:propostespera la integracióde la biblioteca a l'escola.

Barcelona: Rosa Sensat: Edicions 62, 1994

Cómo organizar una biblioteca escolar. Centro de Documentación del Servicio de Renovación
Pedagógica. Pamplona: Gobierno de Navarra. Departamento de Educacióny Cultura, 2000

FernándezdeAvilés, Paloma.Serviciospúblicosde lecturapara niñosyjóvenes. Gijón: Trea, 1998

Novabiblioteca escolar, La. Barcelona: Rosa Sensat: Edicions 62, 1999

Dossier d'articlesi lectureselaborat pel professor. |
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Fonts d'informació especialitzada en economia i empresa (FIEEE)

B029

TIPUS D'ASSIGNATURA:Lliureelecció (2n quadrimestre, 3r curs)

NOMBRE DE CRÈDITS: 6

PROFESSOR:AlfredRODRÍGUEZ

OBJECTIUS GENERALS DE LASSIGNATURA:

L'assignatura Fonts d'Informació Especialitzada en Economia y Empresa (FIEEE)dotará als alumnes
interessats d'un alt grau de coneixementi destresa en l'ús de fonts d'informació
rellevants en elmon empresarial financer:
- Entendrela dinàmicaeconòmica i empresarial i quines necessitats d'informació requereixen.
- Saberinterpretar lainformació econòmica i empresarial.
Conèixerles fonts que hi ha al mercati les estratègies internes de les empresesperobtenirfer rendible
aquesta informació.
Predisposar a l'alumneperla realització i elaboració de projectes relacionats amb la informació econò-

mica aplicada.

METODOLOGIA:
Assignatura molt pràctica on des del primerdia de classe l'alumne entrarà en contacte amb fontsd'in-
formació especialitzades en economia i empresa, de les més senzilles fins lesmés complexes.

PLA D'AVALUACIÓ:
L'avaluació de l'assignaturaesrealitzarà seguintels seguents paràmetres:

Exercici Obligatori I: 2000
Exercici Obligatori2: 3000
Exercici Obligatori 3: 3000

Examenfinal: 20%

CONTINGUTS:
1. Introducció al'economia

1.1. Macroeconomia: Definició, evoluciói principals magnituds.
1.2. Microeconomia: Definició ivariables básiques.

2. Empresa
2.1. Unitats organitzatives

2.2. Dret mercantil, laboral i fiscal *

2.3. Direcció d'àreesfuncionals (Direcció, RRHH, Comunicació, Màrqueting,etc.)

2.4. Elclientinternielclient extern

3. Informaciódins l'empresa
3.1. Abast de lainformació econòmica i empresarial
3.2. Necessitats d'informació ales organitzacions

3.2.1. Seguiment de la competència
3.2.2. Anàlisi de proveidors,clients, productes, mercats
3.2.3. Departaments de Màrquetingi Anàlisi d'inversions

4.Anàlisi de les principals fontsi recursosd'informació per a l'economia.
4.1 Notíciesi articles

4.2 Empreses

4.3 Mercats i sectors
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4.4Finances

4.5 Economiai estadística |
4.6 Governamental

4.7 Legislació

4.8 Ciènciaitecnologia |
4.9 Persones

4.10 Referénciageneral

s. Intranets

5.1. Tipologia

5.2. Beneficis per al'empresa |

BIBLIOGRAFIA:
Burwell, H.P. Online competitive intelligence: increase yourprofits using cyber-intelligence. Tempe, AZ: Facts
onDemandPress, 1999

Cuatrecasas Rabos, L. Gestión económico-financierade la empresa. Barcelona: Edicions delaUPC, 1997.
Com crearunaempresa: de la ideaa l'empresa. Barcelona: Proa, 1996.

Directorio defuentesde información de economía española. Paloma Portela (ed.). Madrid: Grijalbo, 1996.
Directorio defuentes de informaciónpara el estudio de las empresas españolas. Madrid: Fundación de las Cajas

de Ahorros Confederadaspara la investigación Económica y Social. Departamento de Estudios de
Empresa, 1998.

Encyclopediaofbusinessinformation sources. Ed.JamesWoy. 13" ed. Detroit: Gale, 1998.
Hodge, B.J.; Anthony, W.P; Gales, L.M. Teoría de la organización: un enfoque estratégico. sa ed. Madrid:

Prentice-Hall, 1998

Information sources in economics. Ed. ByJ. Fletcher. 2"4 ed. London: BowkerSaur, 1984.
Journalofbusinessandfinance librarianship. Binghamton, N.Y.: Harworth Press, 1990. Trimestral
Kahaner, L. Competitive intelligence: from black ops to boardrooms —how businessesgather,analyze,

anduse informationto succeed in the global marketplace. NovaYork: Simon& Schuster, 1996.

Lester, R. Informationsources in businessandfinance. London: Bowker-Saur, 1995.

Manualdeadministración de empresas. 3a.ed. Madrid: Civitas, 1996.
Maroto, ). A. Directorio de fuentes de información para el estudio de las empresas españolas. Madrid:

Fundacióndelas Cajas deAhorro Confederadaspara la InvestigaciónEconómicay Social, 1998
Mintzberg, Henry.La estructuraciónde las organizaciones. Barcelona:Ariel, 1988.
Sachs, Jeffrey D.; Larrain B. Felipe. Macroeconomía en la economía global. Mèxic: Prentice-Hall

Hispanoamericana, 1994.
Stiglitz,Joseph E.Principiosde microeconomía. Barcelona:Ariel, 1994.
Webber, S. Businessinformation sources on the Internet {en linia}. Glasgow: UniversityofStrathclyde, 1994-

. http://www.dis.strath.ac.uk/business/{Consulta: 22 degenerde 2000}.
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ALTRESASSIGNATURESDE LLIURE ELECCIÓ DETERCERCURS

El Món des de la ll Guerra Mundial.Institucions Europees (MOMG)

N069

TIPUS D'ASSIGNATURA:Lliureelecció (1r quadrimestre,3r curs)
NOMBRE DE CRÈDITS: 4,5

PROFESSORA: CarmeSANMARTÍ iROSET

OBJECTIUS: Lassignaturaté l'objectiu d'oferir als alumnes una perspectiva dels grans esdeveniments
històrics des de la II GuerraMundial finsals nostresdies, familiaritzant-los especialment en aquells as-
pectes que elspoden sermés interessants com a traductorsiintèrprets.

METODOLOGIA:

La matèria s'impartirà en classes teòriques i pràctiques repartides equilibradament.Les teòriques se-
guiran el contingutprevistal temari mitjançantles explicacionsdelaprofessora. Les classes pràctiques
es realitzaran a travésde textosi material audiovisual que es comentaran ales classes.

CONTINGUTS:

Tema 1.El repartimentdelmón entreles grans potències. La bipolaritat entre Estats Units d'Amèrica i
laUnió Soviètica. Les etapes de laprimera guerrafreda,la coexistència pacífica,l'assaig de distensió
i la segonaguerra freda.

Tema2. El desenvolupament econòmic dels paisos capitalistes: Hegemonia mundial dels EUA.El re-
naixementjaponès. La construcció europea:tractats, ampliacions,estructurainstitucionali políti-

ques comunitàries.

Tèma3. El desenvolupament econòmic dels paisos socialistes. La URSS després de la II Guerra Mun-
dial. La desintegració de laURSS. LaXina comunista.

Tema 4. La descolonitzaciói el seuimpacte enlesrelacionsinternacionals. La conferència de Bandung.
Tema5.Principals factors de conflictes des de 1991finsa l'actualitat.

 
AVALUACIÓ:
L'avaluació serà continuadapelquefaals continguts pràctics, a travésdelavaloració dels exercicis i tre-
balls obligatoris que s'indicaran a l'inici del cursi de laparticipació dels alumnesa classe.
Els coneixementsteòricsseran objecte d'un examen al final del quadrimestre.

BIBLIOGRAFIA:
Abellán,V.;Vila, B. Lecciones de Derecho Comunitario Europeo. Barcelona:Ariel, 1993.

Arenal, C. del, Introduccióna lasRelaciones Internacionales. Madrid:Tecnos, 1990.

Aubert, M.J. Democracias desiguales. Barcelona: Edicionesdel Serbal, 1995.

Calvocoressi, P. Historiapolíticadelmundo contemporáneo. Desde 1945a nuestros días. Madrid: Akal, 1987.
Chamberlain, M.La descolonización. La caída de losimperios europeos. Barcelona: Ariel, 1997.

García de Cortázar, E; Lorenzo Espinosa, J. M. Historia del mundo actual, 1945-1992. Madrid: Alianza,

1995.
Historia universal, de l'Editorial SigloXX. Diversos volums.
Jackson, G. Civilizacióny barbarie en laEuropa delsigloXX. Barcelona: Planeta, 1997.
Kinder, H; Hilgermann,W., Atlas histórico mundial. Madrid: Itsmo,1987.

Mammarella, G. Historia deEuropa contemporánea (1945-1990). Barcelona: Ariel, 1990.
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Palmer, R; Colton,J.Historia contemporánea. Madrid: Akal, 1980.

Paredes, J. (coor.). Historia Universal Contemporánea 11. De la Primera Guerra Mundial a nuestros días.
Barcelona: Ariel, 1999.

Pereira,J.C. Historiaypresente de la GuerraFría. Madrid: Istmo,1997.
Powaski, R.E.La GuerraFría. Estados Unidosy la Unión Soviética, 1917-1991. Barcelona: Crítica, 2000.

Siguan, M.LaEuropade las lenguas. Madrid: Alianza, 1996.
Taibo, C. De la revolución de octubre a Gorbachov. Una aproximación a la Unión Soviética. Madrid:

Fundamentos,1991.

Tamames, R.La UniónEuropea. Madrid:Alianza, 1999.

Veiga, F.; Ucelayda Cal, E.Lapazsimulada. Una historiade laguerrafría. 1941-1991. Madrid:Alianza, 1997.
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Organitzacions Internacionals Polítiques i Econòmiques (OIPE)

N149
TIPUS D'ASSIGNATURA:Lliureelecció (2n quadrimestre, 3r Curs)
NOMBRE DE CRÈDITS:4,5

PROFESSORA: Carme SANMARTÍ iROSET

OBJECTIUS:
Passignaturaté l'objectiu d'introduir l'alumne en el coneixementdeles principals organitzacions, tant
de caràcterpolític comeconòmic, sorgides després de la II GuerraMundial, fent especial incidènciaen
aquells aspectes que, com a traductorsi intèrprets,els cal saber (definicions, terminologia, concep-
tes...).

METODOLOGIA:
El curs es desenvoluparà en classes teòriquesi classes pràctiques. Les teòriques seguiran el contingut
previst al temari mitjançant les exposicions del professor. Les classes pràctiquesesrealitzaran a través
de textosi de materials audiovisuals que es comentaran ales classes.

CONTINGUT:
Tema r. Les organitzacionsinternacionals. Introducció. Fonts. Classificació. Competències. Estructu-

ra.
Tema 2. Controvèrsiesinternacionalsi mitjans de solució pacífica dels conflictes. Concepte de contro-

vèrsia. Els mitjans diplomàtics. L'arbitratge internacional. El Tribunal Internacional deJustícia. La
prohibiciódel'ús de la força.

Tèma 3. Les Nacions Unides. La Carta de les Nacions Unides. Propòsits i principis. Membres. Estruc-
tura orgànica. Organismes especialitzats. Els Drets Humansen l'àmbit de lesNacions Unides.

"Tema 4. La cooperació internacional en l'àmbit econòmici social. El FMIi el sistemamonetariinterna-
cional. ElBM i les seves consequències en el desenvolupament. LOMCi la internacionalització del
comerc mundial. LaUNCTAD iles relacions Nord/Sud. LOIT.

Tema5. Els grans temes econòmicsactuals. Levolució dels blocs comercials. El creixement dels paisos
envies de desenvolupament.

AVALUACIÓ:
L'avaluació serà continuadapelquefa als continguts pràctics,a través de lavaloració dels exercicis i dels
treballs obligatoris que s'indicaran l'inici de cursi de laparticipació dels estudiantsa classe.
Els coneixementsteòrics seran objecte d'un examena final del quadrimestre.

BIBLIOGRAFIA:
AXenhurst, M. Introducción al Derecbo Internacional. A cura de M. Medina Ortega. Madrid: Alianza,

1988.

Arenal, C. del. Introduccióna lasRelacionesInternacionales. Madrid:Tecnos, 1984.

Barbé, E. Relaciones Internacionales. Madrid:Tecnos, 1995.

Díez deVelasco, M. InstitucionesdeDerecho internacionalpúblico. Vol. 1. Madrid: Tecnos, 1994.

Díez de Velasco, M. Instituciones de Derecho internacionalpúblico. Organizaciones internacionales. Vol. Y.
Madrid:Tecnos, 1990.

Díez deVelasco, M.Las organizaciones internacionales. Madrid: Tecnos, 1994.
Lipsey, R. Introduccióna laEconomíapositiva. Barcelona: Vicens Vives,1985.

Pastor Ridruejo, J.A. Curso de Derecho internacional público y organizaciones internacionales. Madrid:

"Tecnos, 1994.
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Pereira,J.C. (coord.)Historia de las relaciones internacionalescontemporáneas. Barcelona: Ariel, 2001.

Pereira,J.C. i MartínezTrillo, P.La ONU. Madrid:Arco Libros, 2001.

Tamames,R. Estructura económica internacional. Madrid: Alianza, 1993.

Tamames, R. Diccionario deEconomía. Madrid:Alianza, 1989.

Tortella, G. Introduccióna laEconomíapara historiadores. Madrid: Tecnos, 1987.

Wonnacott, P.;Wonnacott, R. Economía. Madrid: McGraw-Hill, 1992.

Zorgibe, Ch. Historiade lasrelaciones internacionales. Madrid: Alianza, 1997.
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ASSIGNATURES DECAMPUS

FonamentsHistòrics de la Catalunya Contemporània (HCCO)

Ni89

Credits:3.

Professora: Carme Sanmartíi Roset

Quadrimestre: Primer. Lliure elecció

Horari: Dilluns i dimecres de14 a 15 hores

OBJECTIUS:

Aquestaassignaturapretén introduir els alumnesen el coneixementdela història de Catalunya desdels
inicis del segleXTX, pertal de familiaritzar-los amb aspectes de caràcterpolític, econòmici cultural.

METODOLOGIA:
El curs consta de classes teòriques i classes pràctiques repartides equilibradament. Les classes teòri-

ques desenvoluparan el contingutprevist en el temari mitjançantles explicacionsdela professora. Les
classes pràctiqueses realitzaran a través de textos i material audiovisual.

CONTINGUTS:
Tema rr. Catalunya en el segleXIX. Introducció: Lafi de l'Antic Règim.(1833-1868) Industrialsi polítics.

Lasituació agrària. El Romanticisme. (1868-1874) El sexenni revolucionari. La I República. (1874-

1898) La restauració borbònica.Anarquisme i movimentobrer. Sorgiment del catalanisme polític.
"Tema2. Catalunya enel segle XX. (1898-1923) Lacrisi del sistema de la Restauració. Pèrduade les colò-

nies d'ultramar. La Setmana Tràgica. L'Assemblea de Parlamentaris. Sindicalisme i pistolerisme.
Pobra política i culturalde laMancomunitat. Modernisme i noucentisme.

Tema 3. Dictadura, II República i Guerra Civil (1923-1939). Catalunya sota la dictadura de Primo de

Rivera. La Generalitat Republicana. Lalçament militar i les seves consequències. Les avantguardes
artístiques.

Tema 4. El franquisme (1939-1975). La postguerra. Política interiori aillacionisme internacional. Els
canvis en la dècada dels cinquantaiel «desarrollismo» dels seixanta. Crisi i fi de la dictadura. La resis-
tència cultural.

 
AVALUACIÓ:
Els contingutspràctics s'avaluaràn demanera continuadaamb les intervencionsa classe i ambel treball
realitzat per cada alumne (4090 de la notafinal). Un examena finals del quadrimestre (6090 de la notafi-

nal), que caldrà aprovar perfer la mitjana amb la notapràctica, avaluaràels contingutsteòrics.

BIBLIOGRAFIA:
Balcells,Albert. Historia contemporánea de Cataluña. Barcelona: Edhasa, 1983.

Balcells, Albert. História del nacionalisme catalá: Dels orígens als nostres temps. Barcelona: Generalitat de
Catalunya, 1992.

Ferret,Antoni. Compendidbistoriade Catalunya. Barcelona:Claret, 1995.

Fontana,Josep.Lafide l'AnticRègim ila industrialització(1787-1868). Barcelona: Ed. 62, 1988.
Hurtado,V. i altresAtles d'história de Catalunya. Barcelona: Ed. 62, 1995.

Nadal,Joaquim; Wolff, Philippe (dir.). Históriade Catalunya. Vilassar de Mar: Oikos“Tau, 1983.
Riquer, Borja de, Culla, Joan B. Elfranquisme i la transició democràtica (1939-1988). Barcelona: Ed. 62,

1989.
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Salrach,J.M.(dir.) História de Catalunya. (vol. 6). Barcelona: Salvat, 1984.
Sobrequési Callicó,J. ed. Històriacontemporàniade Catalunya. Vols 1-11. Barcelona: Columna,1998.
Termes,Josep.De larevoluciódesetembrea lafide laguerra civil(1868-1939). Barcelona: Ed. 62, 1989.
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Història de la Ciència:Ciència,Tecnologia i Societat

BLOC I-L/G 229 BLOC II-L/G 239
Crèdits: BlocI: 3 crèdits. Bloc II : 4,5 crèdits

Professor:Joaquim Pla i Brunet
Quadrimestre: Segon. Lliure elecció

 

La Història de la Ciència com assignatura delliure elecció de campusa la UVic es proposa amb la vo-
luntat de serunelement dediversitat i de complementen la formació acadèmicadels estudiants, amb la
intenció d'estimular el gust pel coneixementila curiositat pel saber.

OBJECTIUS:
(4) Exposar els orígensi els fonamentsde la ciència.

(8)Analitzar els trets característics que permeten que unadisciplina es puguiqualificarcom a científica.
(O Presentar unavisió panoràmicadelprocés de desenvolupamentdel coneixementcientífic i tecnolò-

gic.

(d) Oferira l'estudiant elements que li permetin de situar la seva activitat acadèmica en relació amb l'e-
volució del coneixementcientífic i tècnic.

(e) Fomentar elpensamentraonat, ponderaticritic.

CRÈDITS:
L'assignaturaes divideixen dos blocs complementaris.
- BlocI (4,5 crèdits): Fonaments metodològics, recursoshistoriogràficsi orígens de la ciènciamoderna.

- Boc II: (3 crèdits): Ciència societat: professionalització dela ciènciaevolució tecnològica.
No espotcursar el bloc HH sense haver superatel Bloc 1

PROGRAMA:
Bloc I

o. Fonaments metodològics,historiografia i recursosbibliogràfics.
I. Què entenem perciència2 Què distingeix la ciència d'altres formes de coneixement2
2. Ciència antiga i ciènciagrecoromana.

3. Lactivitatcientífica a l'edat mitjana.
4. Renaixementi Revoluciócientífica del segleXVII.

Bloc II
5. Laciència alaillustració. Lenciclopedisme. Ciència, societati Revolució Industrial.
6. La ciènciaal segle XIX: professionalització de la ciència. La tecnologia: electricitat, màquines,

energia i comunicacions. La ciència en la història delpensament.
7. La ciènciaal segle XX:activitati aplicació espectacular i generalitzada dela ciènciai de la tecnolo-

gia.

AVALUACIÓ:
1. Exposicionsa classe, amb unpes quepotvariar entre el20% i el30% de la notafinal.
2. La recensió d'unllibre escollitper l'estudiant, amb unavaloració del 2090.
3. Un assaig sobreun tema, amb unavaloració del 2000.
4. Unexamenglobal, amb unavaloració quepotvariar entreel 4007 i el3000 dela notafinal.

BIBLIOGRAFIA:

Es comentarài es donaràen el punt o de fonaments metodològics.
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Dones en el segle XXI:UnaVisió Interdisciplinária

D/1069

Crédits: 3 Curs: tots

Professora (coord.): Isabel Carrillo i Flores
Quadrimestre: Segon
Presencial/Semipresencial: Presencial
Horari: Dimartsi dijous de les 14 ales 15 hores

PROFESSORAT COL-LABORADOR:

Joan Isidre Badell, Francesca Bartrina, Claude Carcenac, Isabel Carrillo, Lluisa Cotoner, Pilar Goda-

yol, Eva Espasa, Nilda Estrella, Montse Faro, Esther Fatsini, Rosa Guitart, Miquel Angel Sanchez,

Carme Sanmarti, MontserratVall, MontserratVilalta.

OBJECTIUS:
Lassignatura vol aproximar-sea la històriai a la realitat de les dones en el món actual, considerantles
aportacions teòriques i pràctiques que, des de diferents àmbits, permeten tenirun coneixementglobal
iinterdisciplinari. Prenent el gènere com a fil conductor s'analitzarà la complexitat de les diverses pro-
blemàtiquesi dels reptes deles polítiques públiques.

CONTINGUTS:
1. Dona, dretshumans i desenvolupament
2. Els estudis de gènere: temes d'interèsi conceptesbàsics /sexe/gènere, androcentrisme, patriarcat...)
3. Història dels moviments feministes:liberal, socialista, radical...

4. Els debats dels moviments feministes: família,alliberament sexual, violència...

5. Polítiques de gènere:
a. Polítiques dels organismesinternacionals governamentalsi no governamentals
b. Tipologiade les polítiques: igualtat formal, igualtat d'oportunitats, acció positiva, de gènere...

6. Àmbits de concreció deles polítiques:
a. El mercat de treball: ocupació/ atur, segregació ocupacional, discriminació salarial...
b. Sistema educatiu:escolamixta/ escola coeducativala construcció delgènere...
c. Salut: elmón de la cura, unmón femení2

d. Cultura: la dona en el móndela literatura i el cinema

METODOLOGIA:
Lassignatura s'estructurarà en forma de seminaripertal d'afavorir la participaciói el diàleg. La dinàmi-
ca de les classes combinarà les explicacions, les lectures, la projecció de vídeosi l'anàlisi d'altres docu-
ments, i comptarà amb la col-laboració de persones expertes en els estudis de gènere que aportaran la
seva experiènciai els seus coneixements.

AVALUACIÓ:
L'avaluació tindràen compte:

a. L'assistènciai participació en les diferents sessionsdel'assignatura (8009).

b. Larealització deles activitats individualsi delgrup que es plantegin en les diferents sessions.
c. La realització d'una memòria escrita sobre els contingutstreballatsi el procésseguit en l'assignatu-

ra.
d. Lalectura d'unllibre i la reflexió escrita sobreel contingut.

Per aprovar l'assignatura cal obtenir un mínim de 5 en cada activitat d'avaluació especificada.
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BIBLIOGRAFIA:

Acker, S. Géneroy Educación. Reflexiones sociológicas sobre mujeres, enseñanzayfeminismo. Madrid: Narcea,

1995.
Alemany, C. To no bejugado nunca con Electro L. Madrid:Instituto de laMujer, 1989.
Anderson,B.; Zinsser,J. Historia de lasmujeres: una historiapropia. Barcelona: Crítica, 1991, vol. Ti HI.

Beneria, L. “Reproducción, produccióny división sexual del trabajo.” “La globalización de la economía
y el trabajo de las mujeres”. RevistaEconomíay Sociología deltrabajo. Núm. 13-14, 1991.

Borderías, C.; Carrasco, C.; Alemany, C. Las mujeresy el trabajo: rupturas conceptuales. Barcelona: Icaria,

1994.
Camps,V.Elsiglo de lasmujeres. Madrid: Cátedra, 1998.
Dahlerup,D.(ed.). The new women’s movement. Femininsm andpoliticalinEurope andthe USA. Sage Publi-

cations, Forthcoming, 1986.

Diversos autorsElfeminismecomamirallalescola. Barcelona: ICE, 1999.
Diversos autors Mujery educación. Educarpara la igualdad, educar desde la diferencia. Barcelona: Graó,

2002.
Duran, M.A. Mujer; trabajoy salud. Madrid: Trotta, 1992.
Einsentein, Z.Patriarcado capitalistayfeminismo socialista. México: SigloXXI, 1980.
Evans, M.Introducciónalpensamientoferninistacontemporáneo. Madrid: Minerva, 1997.

Friedan, B.Lafuente de la edad. Barcelona: Planeta, 1994.

Fuss, D.En essència. Feminisme, naturalesa idiferencia. Vic: Eumo Editorial, 2000.

Hernes, H.Elpoderde lasmujeresy elestado delbienestar. Madrid:Vindicación Feminista, 1990.
Lewis,J. The debatonsexandclass.New Review, núm. 149, 1985.

López, 1.; Alcalde, A.R. (coords.). Relaciones de género y desarrollo.Hacia la equidad de la cooperación.
Madrid: Los libros de la catarata, 1999.

Mackinon, C.Haciauna teoríafeminista delEstado. Madrid: Cátedra, 1995.
Miles, M.; Shiva, V. Ecofeminismo. Barcelona: Icaria, 1997.
Moreno, M. Delsilencioa lapalabra. Madrid: Instituto de laMujer, 1991.
Montero, R. Historiasde mujeres. Madrid: Alfaguara, 1995.
Muraro R.M; Boff, L. Femenino e masculino. Uma nova consciénciapara o encontro das diferengas. Rio de

Janeiro: Sextante, 2002.

Nash, M. Mujer,familiay trabajo enEspaña. Barcelona:Anthropos,1983.
Pateman, C. Elcontrato sexual. Barcelona: Anthropos,1995.
Piussi,A.M.Bianchi, L.(ed.). Saberquese sabe. Barcelona:Icaria, 1996.

Rambla, X.; Tomé, A. Una oportunidadpara la coeducación: las relaciones entrefamiliay escuela. Barcelona:

ICE,1998.

Showstach,A. (ed.). Lasmujeresy elEstado. Madrid:Vindicación feminista, 1987.

Swan,A.A cargo delestado. Barcelona: Pomares-Corredor, 1992.

Tubert, S. Mujeressinsombra. Maternidady tecnología. Madrid: SigloXXI, 1991.
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Aulade Cant Corallill

D/L5249
D/L5469
Crédits:3. Lliure elecció

INTRODUCCIÓ:
La inclusió d'aquestaAula de Cant Coral en el curriculum dela Universitat deVic volser, perunabanda,
una aposta per començar a abastar la normalitat cultural i acadèmica en aquest campi, per l'altra, pre-
tén oferirals estudiantslapossibilitat d'accediramb comoditati profita lapràctica d'aquestadisciplina
queels pot proporcionar unapeculiar i activa formació i educacióen la creativitati en el compromísin-

terpretatiu, en elbon gust individual i compartit, en el gaudi estètic de l'experiènciapràcticai vivencial
del'art de lamúsicavocal, en el coneixement, desenvolupamenti acreixementde laveupròpia i del con-
junt de veus,i de les mésaltes imés subtils capacitatsauditives.

OBJECTIUS:
—Texperiénciavivencial i compartida del bon gusti el desenvolupamentdeles capacitats de percepció,
intervenciói creació estètiques, per mitjà del Cant Coral.

—El coneixementanalítici pràctic del llenguatge coral per mitjà de l'estudi i de la interpretació d'un re- |
pertori significatiu, gradual i seleccionat, d'obres d'art corals de diverses èpoques que formenpart de
la nostra cultura.

—El coneixementi l'ús reflexiu de l'aparell fonador. El perfeccionament —individual i com a membre
d'ungrup— deles aptitudsi facultats auditivesi atentives.

—La lecturailainterpretació empíriques dels codis del llenguatge musical integrats enles partitures co-
rals.

CONTINGUTS:
r. Lacançó aunaveui en grup.

r.1. Formació delgrup. Coneixementde lapròpiaveu. Principis elementals de respiració i articulació.
Actitud corporal. Consells i pràctica.

1.2. Lectura del gest de direcció. Coneixementelemental dela partitura.El fraseig. Lexpressivitatila
intenció. Moviments i matisos.

1.3. Vers l'autonomia dela pròpiaveu dinsel conjunt de veus: saber cantar, saber-se escoltar, saber es-

coltar.
2.De camí cap aljoc polifònic.

2.1.Trets, particularitatsi situacióo tessiturade lesveus femeninesi de Jes masculines.
2.2. La melodia canònica. El cànon a l'uníson: cànons perpetusi cànonstancats (a 2 veus,a 3 veus, a 4 i

més veus(iguals / mixtes)).
2.3. Lacançó aveusiguals (2 veus,3 veus).

3. Coneixementi treball de repertori.
3.1. El repertoripopular a cor.
3.2. La cançó tradicionalharmonitzada.
3.3. Coneixementi interpretació —gradual i dintre deles possibilitatsi limitacions tècniques a què ens

vegem obligats— d'obres coralsi polifòniques representatives tantperllur situació històrica com
pels gèneresi els autors.

3.4. Audicióespecífica i exemplar, comentada.

 
 

AVALUACIÓ:
L'Aula de Cant Coral es farà duranteltot el curs amb unaclasse setmanal d'una horai mitja de duració.
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Les classes seran semprepràctiquesi actives, sense excepció.Els aspectes teòrics sempre seran donats i

comentats decaraa la praxis interpretativa. l'assimilació individual, promoguda, experimentadai con-
troladapel propiinteressat, progressivai constant, és indispensable peral profit global de l'assignatura.
Pertant, és imprescindible una assistència sense interrupcions, interessadai activa, per superar l'assig-
natura.

BIBLIOGRAFIA:

Esfacilitaràun dossier bàsic que contindràles partitures amb què es començaran les activitats d'aquesta
Aula de Cant Coral,i que s'anirà ampliantal llarg del curs d'acord ambelritmede treball iles caracterís-
tiquesdelgrup.

Notaimportant:
Abans de materialitzar la matrícula d'aquesta assignatura, l'alumne ha d'entrevistar-se amb el professor
per a obtenir-ne l'acceptació explícita. Lordre amb què es donaran els continguts descrits no és sequen-
cial ni necessàriament completiu, ni l'adquisició o treball d'un contingut mai no podràsignificar Paban-
donamentd'un de suposadamentprevi.

Tot i que s'observaràun ordre estricte i controlat en el camícap a ulteriors assoliments o dificultats—de-
pendrà de les característiquesi de l'impuls que porti el grup—,tots els continguts referents a repertori
en generalpoden ser presents en cadaclasse,i els que fan referència als aspectes fonètics, expressius, es-
tètics, morfològics,etc.es treballaran, amb més o menysintensitat, en toteslesclasses.
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Curs d'Iniciació alTeatre

D/XX109

Credits: 3. Lliure elecció

INTRODUCCIÓ:
LAula de Teatre Experimental de la Universitat deVic neix el curs 1993-94 i pretén contribuir ala dina-
mització cultural de la nostra Universitati servir de plataforma d'introducció al teatrei les arts escèni-
ques engeneral.
L'Aula de Teatre és un espai on, d'una banda,els estudiants de diferents carreres es poden trobar ambla

finalitat de crear lliurementi relaxada, sense condicionants. Del'altra, aquest espai serveix també com

areflexió col'lectivai d'experimentacióteatral.

Per fer tot això es compta amb un professor queguiatotel projecte, amb espais d'assaig, que cedeix
PInstitut del Teatre de Vic, amb col-laboracions externes de professionals en les tasques de direcció,
dramatúrgia, escenografiaiil'luminació, i tambés'utilitzen espais externs pera les representacions.
Per formar part de l'Aula deTeatre s'ha de passar necessàriamentpelcursd'iniciació al teatre o tenir ex-
periència demostradaen altres centres o grups.

OBJECTIU GENERAL:

Aproximacióal teatre ien concretal treball actoral de base.

CONTINGUTS:
Desinhibició
Presencia escénica

Respiració

Seguretat
Relaxament
Percepció interior
Percepció exterior

Descobertadela teatralitatprópia
Dicció i presènciade laveu
Lactori l'espai
Movimentssignificants
Elgest
Lacció
Construcciódel personatge

METODOLOGIA:

Les classes seran totalment pràctiques,els alumnes experimentaran amb elcos,les sensacionsi els sen-
timents. Es treballarà individualmentiengrup.
El treball es desenvoluparà a patir de tècniques d'improvisació i tècniques de grup,utilitzant textos
d'escenesteatrals, elements devestuari, escenografia i elements musicals com a suport.

AVALUACIÓ:
Es valoraràla participació i l'esforç, l'actitud i l'assistència, que és imprescindible atès que el compro-
més és indispensable en qualsevoltreball de teatre.
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Cognoms,Nom

Ambrós, Queralt

Badell,Joan-Isidre

BartrinaMartí, Francesca

BioscaTrias, Carles

Brugué Boita, Lydia
Cánovas Méndez, Marcos

CañellasTerradellas, Núria

Chumillas Coromina,Jordi

CorominaPou, Eusebi

Costa Erra, Marisa

Cotoner Cerdó, Lluisa

Delgar Farrés,Gemma
DomínguezTarragona, Sergi
Espasa Borrás, Eva
Foraster Serra,Amèlia

Gasch Perramon,Vicky
Frigola Sèculi,Josep M.
Genís Serra, Miquel
Giramé Parareda, Ricard

GiróAnglada, Rubén
Godayol Nogué, Pilar
Gonzàlez Davies, Maria

Julio Giménez, M.Teresa
Reim Cubas, Lucrècia

Levaillant Edme, Michel

Llanas Pont, Manuel

LlopJordana, Irene

Marichalar Freixa, Eva

Mascaró Parramon, Gemma

Montanyà Comelles, Mercè
Obiols Llandrich,Víctor

Parès Sellarès, Núria

Perramon Civit, Maria

PinyolTorrents, Ramon
Puppo Bunds, Ronald
QuerAiguadé, Pere
Recuenco Osa, Marta

Rodríguez, Alfred
Samson, Richard

Sanchez Gordaliza,Judith
Sanmartí Roset, Carme

Solà Montserrat,Joan
Soldevila Balart, Llorenç

Adreçaelectrònica

queralt.ambros@uvic.es
joan.badell@uvic.es
francesca.bartrina@uvic.es
carles.biosca@uvic.es
lydia.brugue@uvic.es
mcanovas@uvic.es

nuria.canellas@uvic.es
jordi.chumillas@uvic.es
ecoromina@uvic.es

marisa.costa@uvic.es
mluisa.cotoner@uvic.es

gemma.delgarDuvic.es
sergi.dominguez@uvic.es
eva.espasa@uvic.es
amelia.foraster@uvic.es
vicky.gasch@uvic.es
josepm.frigola@uvic.es
miquel.genis@uvic.es
ricard.girame@uvic.es
ruben.giro@uvic.es
pgodayol@uvic.es
mgdavies@uvic.es
tjulio@uvic.es
lucrecia.keim@uvic.es
michel.levaillant@uvic.es
mllanas@uvic.es
irene.llop@uvic.es
eva.marichalar@uvic.es
gemma.mascaro@uvic.es
merce.montanya@uvic.es
victor.obiols@uvic.es

nuria.pares@uvic.es

maria.perramon@uvic.es

ramon.pinyol@uvic.es
rpuppo@uvic.es

pquer@uvic.es
marta.recuenco@uvic.es

alfred.rodriguez@uvic.es
rsamson@uvic.es
judith.sanchez@uvic.es
mcarme.sanmarti@uvic.es

jsolamon@uvic.es
llorenc.soldevila@uvic.es
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SurinyacAlbareda,Jordi
Terradellas Garcia, Sandra

Torrents Bertrana, Ricard

Tortadés Guirao, Ángel
Ugarte Ballester,Xus
Vancells Flotats,Montse

Vilanova Flaqué, Mireia
Waldeck Garforth, SheilaMary
Zaiats,Vladimir

jordi.surinyac@uvic.es
sandra.terradellas@uvic.es

ricard.torrents@uvic.es

angel.tortades@uvic.es
x.ugarte@uvic.es
montse.vancells@uvic,es

mireia.vilanova@uvic.es

sheila.waldeck@uvic.es

viadimir.zaiats@uvic.es

Adregadelapaginaweb ambel directori de laVic: http://www.uvic.es/ca/inici-html
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