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SALUTACIÓ DE LA DEGANA

En iniciar el curs acadèmic 2007-08 vull donar-vos, en nom propii en el del professorat i personal de
serveis, una cordial benvinguda a la Facultat de Ciències Humanes, Traducció i Documentació dela
Universitat deVic.

Tant si és per començarels vostresestudisuniversitaris, com si és per continuar-los, sempreés un repte
iniciar el curs. Aquest anyi els vinents heu d'avançar en la vostra formacióintel-lectual i humana i en el
desenvolupamentdelavostra creativitati capacitats.

Tambéés un momentd'aspiracionsi de projectesperal futur. Nosaltres us oferim un ensenyament de
qualitat i unesinstal-lacions adequades, que podeu aprofitar al màxim. Per això us demano una partici-
pació activa en la vida acadèmica de la Facultat. Volem crear, a més d'un centre d'estudis, un centre de

diàleg i de recerca. El nostre desig és convertir la Facultat en un lloc on puguem intercanviar coneixe-
mentsi culturai, al mateix temps, acollir-vos enuna comunitat humana queus ajudarà a desenvolupar
els vostres talents.

L'equip docenti el personal de serveis de la Facultat us esperem amblail'lusió de contribuir a la vostra

formació.

Benvingutsi benvingudesal curs 2007-08!

Carme SanmartíRoset

Degana
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SALUTACIÓ DE LADIRECTORA DELDEPARTAMENT D'INFORMACIÓ|
DOCUMENTACIÓ

Vivim enla societatde la informació i del coneixement. La irrupció de lesTIC ha suposatl'inici d'una
nova era en la història de lahumanitat, en la què un dels reptesplantejatsés el poder assimilar, gestionar
i aplicar d'una formaproductivatotala informació circulanttotgenerant coneixements nous.

Els diferents àmbits professionals que s'obren a partir dels estudis de la Diplomatura de Biblioteco-
nomia iDocumentació són amplis i moltvariats, atès que la nostra disciplinahaanat creixenti s'haanat
adaptanta les novesnecessitats quela societati el mercatlaboralens demanen.

La configuració de l'Espai Europeu d'Ensenyament Superior (EEES) i el dissenyde la novatitulació del
Grau en Informació i Documentació,ens portarà a consolidarun projecte necessàriament més ampli i
ambiciós en el què,tant el professoratcoml'estudiantat tindranmés protagonismei participació.

Val a dir que en aquest camí d'innovació docent, metodològicai d'aplicació de lesTIC al'ensenyament
universitari sempre hem estat capdavanters. És per això que la Universitat deVic va ser la primerauni-

versitatde l'Estat espanyold'oferirels estudis de laDiplomaturaen la modalitat semipresencial.

Volem mantenir el compromís de qualitat i d'innovació que ens caracteritza, tot oferint-vos un espai
privilegiat on l'atenció personalitzadaila tutoritzaciódel treball de l'estudiantsigui una realitat quoti-

diana. Larealització de pràctiques de totesles matèries que configurenelpla d'estudis, asseguren un alt
nivell d'inserció laboral dels nostres estudiantsiun alt grau d'adequació ambles exigències del mercat.

2 . 4 . . . es .

Espertot aixd que us convidoainiciar o prosseguir amb entusiasme idedicació aquests estudis que, de
bensegurus representaranunabona oportunitatd’adquirir coneixementsespecialitzats en Informació
i Documentació,i graduar-vos amb l'assoliment d'un alt nivell de competènciaprofessional.

Amèlia Foraster Serra
Directora delDepartamentd'Informació iDocumentació
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LA FACULTATDE CIÈNCIES HUMANES,TRADUCCIÓ I DOCUMENTACIÓ

Estructura

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

de Traducciói Interpretació, la Diplomatura de Biblioteconomia i Documentaciói els seguents cursos
peragraduatsi d'extensió universitària:

- Programa de doctorat: MetodologiaAnàlisi de laTraducció
- Màster Oficial en Interpretació de Conferències
- Màster Oficial enTraducció Especialitzada
- Certificat en Interpretació ComercialAnglès-Català-Espanyol
- Certificat en Interpretació per a assistència al turisme (àrees mèdica, policial i altres) Anglès-
Català-Espanyol

- Curs d'especialització "Vic SummerTranslation Program"
- Curs pera estudiantsinternacionals "SemesterAbroadProgram"
- Certificat d'especialització en subtitulació i doblatge, amb l'Escola de Cinema de Catalunya (ES-

CAC)
- Certificat d'especialització enMediació interculturalper a l'empresa, amb la Facultat d'Empresa i
Comunicació de laUniversitat deVici laUniversitat deJena (Alemanya)

- Certificat d'especialització en Biblioteques escolars i infantils, amb la Facultat d'Educaciói la

Bibliotecacan Butjosa de Parets delVallès

Lesunitats bàsiques de docència i recerca de la Facultatsón els Departaments, que agrupenels profes-
sors/es d'unamateixa àreadisciplinària.Actualmenthiha 4 Departaments:

Traducció i Interpretació
Filologies Catalana iEspanyola
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:
Dra. Carme Sanmarti, degana
Dr. Marcos Canovas,cap d’estudis.
Sr.Antoni Uixi Gúell, gerent.

Sra. Montserrat Faro, secretària.

ElConsell de Direcció delCentre

ÉsPòrgan collegiat de govern de la Facultat. Está constituit per:
La deganade la Facultat, que el presideix.
La resta de membresdel deganat de la Facultat.
Els directors dels departaments.
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Professorati professionalsde serveis

El professorat que imparteix docència en la Diplomatura de Biblioteconomia i Documentacióés el se-
gúent:

SílviaArano
Joan-Isidre Badell

NúriaCamps
Núria Cafiellas

Jordi Chumillas
Amèlia Foraster

Miquel Genís
RicardGiramé

JavierLeiva

Dr. Manuel Llanas
Dra. Irene Llop

GemmaMascaró
Llorenç Soldevila

Jordi Surinyac
JaumeVila

Dr.Vladimir Zaiats

Professionals de Serveis:

GestióAcadèmicaAtenció al'estudiant:

Marisa Costa

Secretariade la Facultat:

SandraTerradellas

ResponsablesBiblioteca:
GemmaMascaró
MercèMontanyà

silvia.arano@uvic.cat
joan.badell@uvic.cat
nuria.campsiOQuvic.cat
nuria.canellas@uvic.cat
jordi.chumillas@uvic.cat
amelia.foraster@uvic.cat
miquel.genis@uvic.cat
ricard.girame@uvic.cat
javier.leiva@uvic.cat
mllanasQuvic.cat
irene.llop@uvic.cat
gemma.mascaro@uvic.cat
llorenc.soldevila@uvic.cat
jordi.surinyac@uvic.cat
jaume.vila@uvic.cat
viadimir.zaiats@uvic.cat

marisa.costa@uvic.cat

sandra.terradellas@uvic.cat

gemma.mascaro@uvic.cat

merce.montanya@uvic.cat
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CalendariAcadèmic

Dates d'inici de curs:

Dia24 de setembre de 2007

Docènciadelprimer quadrimestre:

Del24 de setembre de 2007al 18 de generde 2008

Exàmensdelprimer quadrimestre:
Del 21 de genera l'1 de febrer de 2008

Docència del segon quadrimestre:

DePudefebreral30 de maig de 2008

Exámensdel segon quadrimestre i de recuperació delprimer quadrimestre:
Del 2 al3o de junyde 2008

Exámensde recuperació del segon quadrimestre:
De l'1 al ra de setembre de 2008

Dies festius:
Divendres12 d'octubre de 2007, festa del Pilar
Dissabte 13 d'octubre de 2007, pont
Dijous 1 de novembre de 2007,festivitat deTots Sants
Divendres 2 de novembre de 2007, pont

Dissabte 3 de novembre de 2007, pont

Dijous 6 de desembre de 2007, festa de la Constitució
Divendres 7 de desembre de 2007, pont
Dissabte 8 de desembre de 2007,festivitat de laPuríssima
Dimecres23 d'abrilde 2008,festivitat de SantJordi
Dijous 1 de maigde 2008,festa del treball

Divendres 2 de maigde 2008, pont
Dissabte 3 de maigde 2008, pont
Dilluns 12 de maig de 2008,festivitat de lasegonapasqua
Domarts 24 de junyde 2008,festivitatde SantJoan
Dissabte5 de juliolde 2008, FestaMajor deVic
Dijous 11 de setembre de 2008, DiadaNacional de Catalunya

Vacances: .

Nadal: Del 22 de desembre de 2007al 7 degener de 2008, ambdósinclosos
Setmana Santa: Delr5 al 24 de març de 2008, 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 Docu-
mentació s'organitzen en tres cursos acadèmics, ambun total de 194 crèdits entre teòricsi pràctics.
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 setmanes lectives. Les

anuals, de 30 setmaneslectives.

La distribució dels 194 crèdits d'aquestaDiplomaturaésla seguent:

MatèriesTroncals: 103,5 credits (54%)
Matèries Obligatories: 46,5 crédits (24%)

Matèries Optatives: 24 crèdits (1200)

Matèries de Lliure Elecció: 20 credits (10%)

Assignaturesd'altres titulacionscom alliure elecció

Espoden obtenir crèdits delliure elecció cursantassignaturesd'altrestitulacions que s'imparteixen ala
UVic.Aquítensla llistade les més adequades perquèles segueixin estudiants matriculats en altrestitu-

lacions:

Àmbit deciències
Administraciói legislació ambiental
Aspecteslegalsi socials de labiotecnologia
Educació ambiental
Energies renovables
Immunologia
Matemàticainicial
Medi ambienti societat

Meteorologiaiclimatologia
Sistemes de gestió ambiental
Sistemes d'informació geogràfica

Àmbittècnic
Automatització industrial
Ciènciai tecnologia del medi ambient
Creacióigestió de bases de dades
Iniciació alaprogramació
Introducció alalógica

Àmbit d'humanitats
Alemany I
Anàlisi del discurs
Aprofundimenten llengua catalana
Art i museus a Catalunya

Desenvolupamenthumà, diversitati sostenibilitat
Elmón des de la II GuerraMundial
Francés I
Història contemporània. De laprimera ala segonague-

rramundial
Literatura catalana
Literatura espanyola
Literatura i societat

Literaturai traducció
Organitzacionsinternacionals polítiques ieconòmiques
Sintaxi

Taller de creació de textos

Tallersliteraris
Metodologiai pràctica dela traducció II, anglès-català.

(Iniciació a la traducció, anglès-català). Impartició en

format semipresencial
Metodologiaipràcticade la traducció HI, anglés-espa-

nyol. (Iniciació ala traducció, anglès-espanyo).
Impartició en format semipresencial

Àmbit de ciènciesdela salut
Actuacióen situacions d'emergència extrahospitalària

Alimentaciói cultura
Antropologia dela salut
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Dietética Fonaments de comunicaciódigital
Envelliment,societati salut Gestió de l'empresa
La funció del dibuixil'activitatlúdica en elnen Històriade la publicitati les relacions públiques
Nutrició i Històriaeconòmicamundial
Psicologia de les conductes alimentàries International Business Culture
Saluti alimentació Llenguatge de lacomunicació
Salut pública Nouperiodisme
Sexualitathumana Opinió pública
Trastorns alimentaris infantils i juvenils Periodismecultural

Periodisme esportiu
Àmbitde ciènciessocials Periodisme gastronòmic
Administració de recursoshumans Políticaindustrial i tecnològica
Cerimonial i protocol Publicitat ipromoció de vendes

Competitivitat i innovació a l'empresa Sistemes d'informació per a lagestió
Comunicació alesONG Sociologia deltreballi de l'empresa
Comunicació ales Pimes Taller deweblogs
Comunicació mediambiental Tècniques de comerç exterior

Economiade l'empresa Tèoriai estructura de lacomunicació d'empresa 1
Economiapolítica Turisme imedi ambient

Evolucióhistòrica del turisme Pots consultar els programes d'aquestes assigna-
tures al campusvirtual i els d'altres assignatures

queno figurenen aquestaselecció 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 tevatitulaciói del/la dela titulació on s'imparteixl'assignatura escollida.  
Ordenació temporalde l'ensenyament

 

 

 

 

 

 

 

 

PRIMER CURS CA o CA

Anuals o

Anàlisi documental o o

Llenguaanglesa o

Tecnologies dela informaciói dela comunicació un

1r Quadrimestre o 2n Quadrimestre

Fontsi serveis d'informació general 6  Sistemesbibliotecaris 455

Història delllibre imprès 4,5  Técniques historiografiquesdela

investigació documental 6

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anuals

Formats bibliográfics i catálegs en línia 12

Llenguatges documentals UN UN o 13,5

Arxivistica o 12

3rQuadrimestre un 4t Quadrimestre

Creació i gestió de bases de dades 6 Informació electrònica o

Optatives o - 6 Tècniques d'expressió i de comunicació 6

Optatives

TERCER CURS CA - CA

5è Quadrimestre o 68 Quadrimestre

Organització i administració de biblioteques 6 Practicum 12

Gestió de recursos enunitats d'informació 6 —Optatives 6

Informació i comunicació ales organitzacions 6  Lliureelecció 14

Tècniques de recuperació de lainformació 45 o o o

Optatives — oo 6 I o

Lliure elecció 6 o

Les pràctiques de la Diplomatura. L'assignatura Practicum

Les activitats pràctiques, de gran protagonismeen la Diplomatura,tenenlloc a nivells diversos. Estan
vinculades a assignatures concretes, es poden realitzar al marge del pla 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

tercercurs.

Lassignatura Practicum es basa en l'estada en un centre de pràctiques (ambel qual la Diplomatura té
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 reunions activitats complementàries. L'estudiantpottriar el
tipus de centre on vol fer 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 seguiment del'ac-
tivitat del'estudiant.També, sempre quela Diplomaturahi tingui conveni, es procura respectar les pre-
ferències dels estudiants per un centre en concret. La determinació i avaluació dels centresde pràcti-
ques, com tambéles questions acadèmiquesrelativesa l'assignatura, són responsabilitat d'un grup de
professors de la Diplomatura, que alhora fan de tutors acadèmicsdels estudiants. Les característiques
concretesdel'assignaturaPracticum figuren al'apartat corresponent dels programes d'aquestaguia.

Per poder matricular-s'hi, l'estudiant ha d'haver aprovatles segiients assignatures: Anàlisi documental,
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Arxivística, Formats bibliogràfics i catàlegs en línia, Fonts d'informació general i Llenguatges docu-
mentals. Els estudiants que reuneixen certes condicions podensol-licitar la dispensa de cursar aquesta
assignatura. Com quela dispensa no és una convalidació, només eximeix deles 200 horesd'assistència
al centre de pràctiques, però no pas de la restad'activitatsestablertespera l'avaluació de l'assignatura.
Podran acollir-se a la dispensa de l'assignaturaPracticum els estudiants que acreditin documentalment
—ambun informe avalador,i en elmomentde formalitzar-ne la matrícula—unmínim de dos anys d'expe-
riència laboral en un centre amb característiques homologables amb els centres de pràctiques de la
Diplomatura. Finalment,i durant el curs 2007-2008,les pràctiques d'aquesta assignatura tindran lloc al
llarg de vuit setmanes, durantles quals se suspendrà la docència de les restants assignatures de tercer
curs.
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PROGRAMESDE LESASSIGNATURES OBLIGATÒRIES DE 1RCURS

Anàlisi documental (ADOC)

B011
TIPUS D'ASSIGNATURA: Troncal (anual, 1r curs)

NOMBRE DE CRÈDITS:9
NOMBRE DE CRÈDITS ECTS:7,5

PROFESSOR:Joan-IsidreBADELL

OBJECTIUS:

- Que l'alumne conegui els conceptes, terminologia, tècniques i procediments essencials de l'anàlisi do-
cumental desdel puntdevista de la forma: descripcióbibliogràficai catalogació.

- Introduirl'estudiant al coneixement exhaustiu de les normativesmés importants ques'usen en l'anàli-
si documental: ISBD(M) iAACR.

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

-Treballar les tècniques d'ordenació alfabèticade catàlegsi de controld'autoritats.
- Introduir el concepte de format llegible per ordinador:MARC.

COMPETÈNCIES GENÈRIQUES:
- Proporcionarunametodologia de treball.

-Adquirir elvocabulari i conceptes propis de l'àreade coneixementde la carrera.
- Fomentar la capacitatdetreballar en equip.
- Promourela meticulositat
-Tènir la capacitat d'adaptació als canvis que es donenal'entorn.
-Tènir capacitat d'anàlisii desíntesi.

COMPETÈNCIES ESPECÍFIQUES:
-Aprofundiren les diferents tècniques d'elaboraciói difusió de la informació.
- Facilitar l'anàlisii lainterpretació de les demandesi necessitats de productors, usuarisi clients de lain-
formació

- Conèixerl'entorn professional de lainformació i ladocumentació.
- Proporcionar einespergestionar col-leccionsi fons.
-Analitzari representar la informació.
-Adquirir destreses enl'úsi anàlisi de la informació.

METODOLOGIA:
Es combinaran les classes teòriques amb les pràctiques. Lessessions teòriques seguiran els continguts
del programa mitjançant les 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 pràctiques disponiblesa la biblioteca.Els exercicis es realitzaran a classe,
però tambéforad'ella, en funció i necessitats del programadel'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 Internet com ara: transpa-
rències, recursoselectrònics interessantspel seguimentdel'assignatura, exercicis d'autoavaluació,etc.
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PLA D'AVALUACIÓ:
Elcriteri d'avaluació respon auna convicció de continuitat —tenint en compteles característiques emi-
nentment pràctiquesde lamatèria— és preferible una avaluació i seguiment continuatsde l'alumne,evi-

tant quela qualificació global sigui resultat d'unaúnicaprovafinal. Per això, el sistema d'avaluacióes fo-
namentaenels segiients elements:

-Hi hauráunaprovateoricopráctica a final de cada quadrimestre.Tindráunvalor del60% dela notafi-
nal.

- Exercicis pràctics que l'estudiant haurà de realitzar duranttotel curs sobre aspectes concretsdel pro-
grama. Aquestespràctiquestindranunvalordel3070 de la notafinal.

- El catàleg d'autorsi títols, serà imprescindible per superar l'assignatura, s'haurà de presentar comple-
tat a final del curs i tindràunvalor del 1000 de la notafinal.

Lalumne,tal i com s'indica en l'apartat de Metodologia, disposa d'exercicis d'autoavaluació per ús ise-
guimentdel seu propiritme.

CONTINGUTS:
1.-La Societat de la Informació ilaDocumentació.

Breu introducció histórica al concepte i definició actual de Societat de la Informació. Es donen al-
gunes dades estadístiques de consum i de producció d'informació persituar l'estudiant en aquest
conceptesocial. Es relaciona amb la 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
desituar l'estudiant en el marc general de la disciplina, exposantles diverseslínies 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 marcteòricde l'Anàlisi documental.

Com enel puntanterior, es fa una breu introduccióhistòrica al concepte i es donen algunes defini-
cions persituar l'estudiant en laproblemàtica terminologica del'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 puntper punt. Es citen les fons
internesi externes perles quals els professionals de les unitats d'informació es guien a l'hora defer la
selecció bibliogràfica (Entrada, primera fase de la cadena documental). S'estudia l'anàlisi documen-
tal de formai de continguti es defineixenelsaltres processos que 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 trans-
missora de la comunicació (emisor-canal-receptor-memòria-realimentació). Es citen les tres bases

principals de la documentació:rapidesa, exhaustivitat, pertinença. Tambés'inicia l'estudianten els
conceptesdesilencii soroll.
2.2.- El document: objecte de l'anàlisi documental. Es donen algunes definicions de documenti es
tractala diversatipologia: documents primaris, secundarisi terciaris. S'indica quinaés l'última ten-
dència en aquest sentit (documents primarisi secundaris). Es posen exemplesi s'estudia amb dete-
nimentla tipologia ques'usaenl'assignatura: monografia,llibre, etc.

2.3.- Els catàlegs: tipologia, ordenació i accés. És fa una breu introducció històrica i es defineix.
S'indica quinessónles funcionsdelcatàleg, com s'elabora, quinessónlesparts d'una fitxa bibliogrà-

fica, els diversos tipus de fitxes: principal, secundàries, de referència, explicatives i analítiques.
S'estudia l'ordenació de catàlegs, amb una incidència especial a l'ordenacióalfabètica (la que utilit-
zaran en el treball pràctic de elaboració i manteniment d'un catàleg durant el curs) Tanmateix s'in-

trodueix als estudiantsenels catàlegs en línia (OPACS): definició, tipologia, característiquesi dife-
rències amb els manuals.

3.-Normes ISBD.

Resum històric de la normalització (ja apuntada en elprimer puntdel programa) Esciten els diversos
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tipus ISBD i es donena tall esquemàticels passos pertal de fer correctament una descripció biblio-
gràfica. Es fa unaanàlisi dels avantatges que comportala normalització i l'ús dels ISBD, es defineixen
tambéels objectiusi les principals característiques d'aquesta norma. Escita la primera part de les
AACR(descripció) S'introdueix el format MARC.Esfa una anàlisi profunda i exhaustiva element a

elementi zona a zona de ISBD(M): terminologia i definicions, estructurai elements dela descripció,

anàlisi.
4.- ReglesAngloamericanesde Catalogació (AACR2): punts d'accési encapçalaments.

Es defineix que són els punts d'accés i encapçalaments. S'estudia amb atenció el capítol 2: Punts
d'accés, encapçalaments, forma dels punts d'accés, títols uniformes i referències (treball de control

d'autoritats). S'estudia especialmentrelacionatamb nomspersonals i nomsd'entitats.

BIBLIOGRAFIA:
Clausó García, Adelina. Manualde análisis documental: descripción bibliográfica. 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.
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:Bibliotecade Catalunya,Vic: Eumo, 1996.Amb esmenes,1993.
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Tecnologies de la informació ide lacomunicació (TICO)

B021
TIPUS D'ASSIGNATURA:Obligatoria (anual, 1r curs)
NOMBRE DECRÉDITS:9
NOMBRE DE CRÈDITS ECTS:7,5

PROFESSORS: JordiSURINYAC

JaumeVILA

OBJECTIUS:
- Conèixerl'evolució dels ordinadors.
- Conèixer superficialmentel funcionamentdels ordinadors.
- Conèixerelsdiferents serveis que enspot oferir Interneti en seu funcionamentbàsic.
- Sabercom aplicar els diferents mètodesper a la cerca d'informació a Internet.
- Saber dissenyar i crear pàgines vveb simples.
- Conèixerlautilitat del Sistemes Operatius.
- Entendrei saberusar els elements dels Sistemes Operatius,a nivell d'usuari.
- Saber crear documentsenV/ord,a nivell intermedi.

- Conèixerels elements del'Exceli saber-losaplicarper realitzar càlculs, anivellintermedi.
-Adquirir els conceptes teòricsbàsics del dissenyde Bases de Dades.
- DissenyarunaBase de Dades simple icrear-laambAccess.

METODOLOGIA:

- El professorrealitzaràl'exposició dels continguts,i l'estudiant disposarà dels mòduls semipresencials
coma suport.
- Lesclasseses realitzenenunaaula informàtica donatl'alt contingutpràctic del temari.
-Aclasse es plantejaranproblemespràctics queels alumneshande resoldre amb l'ajut delprofessor.
-En els mòdulshi ha exercicis d'autoavaluació que permetran comprovara l'estudiant la seva evolució
en el coneixementdel tema.

AVALUACIÓ:
Larealització de pràctiques individuals, gairebé una per tema, permet una avaluació quasi continuada
de l'alumne.

L'avaluació pot quedar matisadaperles tutories amb l'estudiant,realitzadesalllarg del curs.

COMPETÈNCIES ESPECÍFIQUES
- Conèixerl'entornprofessional de lainformació i ladocumentació.
-Analitzari representar lainformació
- Organitzar i emmagatzemar la informació.
- Cercari recuperar informació.
- Elaborar i difondrelainformació.
-Aquestes competènciess'avaluaranper mitjà d'uns treballs elaborats usant suportsdigitals.

COMPETÈNCIES GENÈRIQUES:
- Conèixertècniquesd'adaptació situacions noves.Adquirirun esperit emprenedori d'iniciativa.
- Desenvolupar tècniquesde resolució de problemesi presa de decisions.
-Adquirirhàbits d'organitzaciói planificació delpropitreball.

-Aquestes competències queden implícitament avaluadesen la realització dels treballs, ja que són ne-
cessàriesper a la seva consecució.
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CONTINGUTS:

1. Història de la Informàtica. Precedentshistòrics. Els inicis. Les generacions d'ordinadors. Història
recent d'empreses informàtiques.

2.Internet. Introducció. Els recursos d'Internet. Cerca a Internet. Internet Explorer, Netscape,
Firefox.

3. Dissenyde pàginesVVeb.L'edicióelectrònica. Dissenyde pàgines vveb.
4. HTML.Introducció. Fonamentsdeltext.Llistes. Enllaços. Imatges i multimèdia.Taules

5. FrontPage. Presentació del programa FrontPage. Einesper millorar la navegació i la comprensió a la
VVeb. Per saber-ne més

6. Fonaments Informàtics. Processatde dades. Estructura d'un ordinador. Perifèrics.Xarxes.
7. Sistemes Operatius. Introducció als S.O. Conceptesrellevants. Procés d'arrencada. Còpies de segu-

retat.

8.VVord. Maneig de fitxers. Utilització de l'ajuda. Moviment del cursor. Selecció. Mostrar tots els caràc-
ters. Portapapers. Elements. Caràcter. Paràgraf. Secció. Taula de continguts. Taules. Dibuixos i
Imatges.

9. Excel. Conceptes. Fórmules. Referències. Funcions

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

BIBLIOGRAFIA:

Hahn, H. Ed. Osborne Internetmanualde referencia. McGraw-Hill.
Zee, N. Diseño depáginasweb edición2003. Ed.AnayaMultimedia cop.
Powell,T.HTML manualde referencia. Ed. Osborne MacGraw-Hill.
Sheldon,T..PC-DOSyMS-DOS. Ed. McGraw-Hill.
MicrosoftMS-DOS.Paso apaso. EdicionesAnayaMultimedia.
Blanco,A.MS-DOS. Curso de Iniciación.AB. Libros.

Korth, H.F.,, Silberschatz,A.FundamentosdeBases deDatos. Ed. McGraw-Hill.

Rob, P., Coronel, C. SistemasdeBasesde Datos. Diseño, implementaciónyadministración. Ed.Thomson.
Sistac,J., et al. Bases deDades. Ed. UOC.

Varela, C.I.,MicrosoftAccess2003. Nociones básicas. Ed. Ideaspropias.
En totsels programes ofimàtics hi hauna ajuda autoinclosa que serveix de manual dereferènciaal propi

programa.
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Llengua anglesa (LAngl)

PROFESSORA: NúriaCAMPS

B031
TIPUS D'ASSIGNATURA:Obligatoria (anual, rr curs)
NOMBRE DECREDITS: 9
NOMBRE DE CRÈDITS ECTS:75

OBJECTIUS:

L'objectiu principal és potenciar al màxim els coneixementsi l'ús dela llengua anglesa per a cada alum-
ne/a. Els objectius generals són els mateixos per als dos quadrimestres de què consta l'any acadèmic.
S'exigirà, però, una millora constant. Els objectius gramaticals variaran en sentit progressiu,i els temà-
tics tractaran temes generals elprimer quadrimestre i d'altres méscentratsenbiblioteconomia i docu-
mentació al segon quadrimestre. Es donaràpreferènciaa les destreses de comprensiólectorai d'expres-
sió escrita.Si ens centrem en els objectius específicsper acadauna deles destreses,cal tenirpresentsels
seguents:

Parlar: Expressar ideesi opinions. Participar en debatsi discussions. Participar en una conversa quoti-
diana i en discussionsi debats sobre temes diversos.

Escoltar: Extreure informació d'unaconversao d'un mitjà audiovisual.
Llegir: Material autèntic, articles de premsai material específic propi de lamatèria.
Escriure: Descripcions: informes, resums: cartes personalsi formals, resumsi notes.

COMPETÈNCIES GENÈRIQUES:
-Accedirauna segonallengua.
-Adquirir elvocabularii conceptes propis d'aquesta àrea de coneixementdela carrera.
- Introduirl'apreciació dela diversitati la multiculturalitat.
- Fomentar l'habilitatper treballar enuncontext internacional.

- Proporcionarunametodologiadetreball i enfortir la capacitatde treballar en equip.
- Reforçar la capacitatde d'anàlisii de síntesi.

- Promourela meticulositat,les habilitats pera la crítica l'autocríticai lapreocupació perla qualitat.
- Fomentar la destresaen l'ús elemental de lainformàtica (presentació de documents).

- Refermar la capacitatd'organització iplanificació del propitreball.
- Promoureles destreses interpersonals.

-Afavorir l'habilitatper treballaramb autonomia.

COMPETÈNCIES ESPECÍFIQUES:
Comprensiólectora:

- Distingir diferentstipustextuals.
- Entendrei analitzar textos d'una certa complexitattant estructuralcomlèxica en acabar el curs.
Produccióescrita:
-Adquirir i dominar les estructures sintàctiquesbàsiques dela llenguaanglesa.

- Reforçar la capacitat d'ordenari de puntuarcorrectamentun texten llengua anglesa.
-Produir els segúentstipus de text, amblesparticularitats assenyalades:

. Resumsi comentaris de textos curts (demostraruna capacitatdesíntesii d'anàlisi).

. Descripcions de personesillocs.
. Cartes formals (registre correcte).
. Cartes informals(registre adequat).
. Informes(Cal demostraruna capacitatd'estructurar: relacionar idees).

. Memoràndums.
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Comprensió oral:
- Entendre l'anglèsparlata classe pel professor/a i entendre els companys/es enlesseves intervencions a
classe.

- Prendre contacte ambl'anglès parlat en material audiovisual real.
- Produccióoral:

- Expressar-se en anglès per comunicar-sea classe amb elprofessor/a i amb els seus companys/es.
- Prendre contacte amb els elementsfonèticsi d'entonació.

METODOLOGIA:
Les tres hores setmanals de classe tindran dos components:el teòric, on es tractaran els coneixements
de la llengua,i el pràctic, on se'n tractarà l'ús. La classe s'impartirà en anglès en la mesura queel nivell de
la classe ho permeti,i la metodologia serà comunicativa amb unaparticipacióreal de l'alumnat. La gra-
màtica, però, ocuparà un lloc important. Els concepteses practicaran amb activitats on els / les estu-

diants hagin d'utilitzar l'anglès per expressar les sevesidees i opinions. Aquestesactivitats inclouran la
producció (parlar i escriure) i lacomprensió (escoltari llegir).
Així mateix,els / les estudiants hauran de dedicarhores fora de classeal'estudi de l'idioma i peraquesta
raó serà molt important l'adquisició de tècniques d'autoaprenentatge. S'aprofitaran a la classe les tas-

ques en grupso en parelles,els intercanvis d'informació,les converses improvisades,les simulacionsiel
treballindividual. S'utilitzarà diversos mètodesentreels qualshi haurà:

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

-consulta dellibres de referència
-prepararun debat, una comunicacióescrita, els deures

Els treballs fora de classe ajudaran a practicar lamatèria estudiadaa la classe amb exercicisi redaccions.
Es fonamentaràla lecturaies valoraràlaparticipació activa de l'alumnattanta l'aulacom a fora.

CONTINGUTS:

Primer Quadrimestre

A.Temàtics
Nacionalitats: costumsi paisos arreu del món:relacions familiars: botiguesi el menjar, descripció de

persones,llocsi objectes:història.
Relacionat amb cada tema hi hauràun enfocamentexplíciten ellèxic, tanta nivell de mots com a ni-

vell d'expressionsi frases fetes.
B. Gramaticals

Revisió de les formes verbals, començant perles més bàsiques
-Comparació deles formesverbals "simple"i "continuous"

"Articles
-Adjectius
"Pronoms
-Pordresintàctic

Segon Quadrimestre

A.lemàtics

Sistemes de comunicació:la salut, espectaclesi lleure, símbols de puntuació:les notícies:el sistema
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educatiu; el funcionamentde les biblioteques.
B. Gramaticals

-Revisió de les formesverbals delpassat
-Elsverbals modals

Frases condicionals
-Laveu indirecta
-Comparació i contrast
-Com donarinstruccions
-Formes emfàtiques
-El futur i els graus de certesa

AVALUACIÓ:
L'avaluació serà:

-Hi hauràunaprovaescritaa final de curs.Tindràunvalor del 6000 dela notafinal i serà imprescindible
aprovar-laperaprovarl'assignatura.Aquestaprovaestaràdividida enles segúents parts:

a)unapart d'exercicis gramaticals similarsals fets durantelcurs.
b)una partde redacció d'un textsimilar als treballats duranttot l'any.

c) una partd'exercicis sobre elvocabulari tractatal'assignatura.
- Exercicis pràcticsi redaccionsquel'estudiant haurà derealitzar durant tot el curs tant a casa seva com
a classe i entregar el dia que disposila professora. Aquestes pràctiques tindran un valor del 3090 de la
notafinal. En aquest percentatge tambées tindran en compte l'assistènciaa classei la participació de
Palumneal'assignatura. L'avaluació és continuadai no s'accepten pràctiques fora de termini.

- El 1006 restant serà la nota d'un treball realitzat a partir d'un llibre de lectura en anglès que s'anirà ela-
borantsota la supervisió delaprofessora desdel'inici del cursi queeslliurarà durant elmes d'abril.

BIBLIOGRAFIA:

1. Llibres depràctiques:

McCarthy, M.; O’Dell, F; (Mark, G.). English Vocabulary in Use. Elementary Book and CD-ROM.
Cambridge: Cambridge UniversityPress, 2006.

Murphy, R. English Grammarin Use with answers:A Self-study Reference andPractice Bookfor Intermediate
Students ofEnglish. Cambridge: CUP, 2004.

Redman, S.A..A Way with Words (Book3). Cambridge: CUP, 1997.

Thomas, B,J. Intermediate Vocabulary (Book3). Cambridge: CUP, 1996.

Thomas, B.J.AdvancedVocabularyandIdiom. London:AddisonWesleyPublishing Company, 1996+.
Walker,J. PracticeBook ofPhrasalVerbs (RevisedEdition). London: Nelson,1989.

‘Watcyn-Jones,P. TestYourVocabulary3. Harmondsworth: Penguin, 2002.
Watcyn-Jones, P& Farrell. TestYour Vocabulary4. Harmondsworth: Penguin, 2002.

2. Obres de consulta:
Soanes, C.; Stevenson,A.(ed.) Concise OxfordEnglishDictionary. Oxford UniversityPress, 2005.

Dictionary ofEnglishLanguageandCulture. Essex: Longman, 2000.
Collins Cobuild—AdvancedLearner’English Dictionary. London: Collins, 2006.
Collins Cobuild-English Usage. London: Collins, 2004.
Courtney, R.Dictionary ofPhrasal Verbs. London: Longman, 2000.
Kirkpatrick, B. (ed.)Roget’s Thesaurus ofEnglish WordsandPhrases. London: Longman,1999.
OxfordDictionaryofCurrentIdiomaticEnglish2 vols.:PhrasalVerbs&English Idioms. OUP, 1986.
Swan, M.PracticalEnglish Usage. Oxford: OxfordUniversity Press,1995.
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Fonts ¡serveis d'informació general (FSIG)

B111

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

NOMBRE DE CRÈDITS:6
NOMBRE DE CRÈDITS ECTS:5

PROFESSOR: RicardGIRAMÉ

OBJECTIUS GENERALS DE L'ASSIGNATURA

-Tenir unavisió fonamental de què sónles fonts d'informació generalsi conèixer quines són les princi-
pals tipologies.

-Exposar la metodologia per a l'estudi, l'anàlisi i l'avaluació específics de cada tipologia de font.
Identificari aclarir conceptes.

- Proporcionar als estudiantsles tècniques bàsiquespera l'ús i el maneig pràctic de les diferents fonts
d'informació.

- Iniciar-se enla cerca,lalocalitzaciói la identificació d'informació.

-Desenvolupar habilitats de cerca i de domini dels recursosdisponibles a Internet,pertal de ser capaç
d'identificar les fonts i recursos d'un determinat tema.

- Conèixer quèés, com s'estructura icom funcionaelservei d'informaciói referènciaa les unitats d'in-
formació.

- Formar professionals dinàmics, multidisciplinars, i amb una actitud flexible davantels canvis de les
TiC.

COMPETÈNCIES GENÈRIQUES:
-Adquirirles habilitats per ala críticai l'autocrítica.
-Adquirir l'habilitatpercomunicar-se amb expertsd'altres camps.
- Ser capaç d'aplicar el coneixementalapràctica.
-Adquirirdestresa de recerca.
-Adquirir habilitatper treballaramb autonomia.
- Preocupar-se perassolirun certgrau de qualitat enlafeinafeta.

COMPETÈNCIES ESPECÍFIQUES:
-Adquirirla destresa en l'ús de la informació (habilitat per comprendrei analitzar lainformació de dife-

rents fonts).
- Identificar, avaluarivalidar diferents fonts i recursos d'informació.

-Aprendre a buscar i a recuperar diferents fonts d'informació que permetin donarresposta ales expec-
tatives dels demandants.

- Conèixer quinessón les formulesper a la compra o adquisició defonts d'informació documentals, en
funció d'unapolítica d'adquisicions preestablerta.

METODOLOGIA:
En aquesta assignaturas'aniran alternantles classes teòriques ambles sessions pràctiques.
Les primeresoferiran als estudiants el marc de referència de cada temai en lesaltres es podran familia-
ritzaramb lapràctica de la investigació i ambles fonts d'informació.
Aquesta part pràctica consta d'exercicis que l'estudiant ha de resoldre en les seves horesde treball per-
sonal, alguns dels quals seran corregits i comentats enles sessionsdetreball dirigit.
Altressessions de treball dirigit es dedicaran als tallers programats amb exercicis pràctics que es faran
sotala tutorització del professoren hores de contacte.
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A més,es proposaran lectures(articles, informes, comunicacions,etc.) per completar o ampliar les ex-
posicionsi tambétreballs individuals o engrup sobre aspectes concrets dela matèria.

PLA D'AVALUACIÓ:
Constade l'examen, un treballi els exercicis pràctics.

Lanotafinal seràel resultat de la mitja entre l'examen,el treball i els exercicis pràctics (segonsels pere-

centatges), semprei quan estiguin totestres parts aprovades. En cas de no poderfer mitja per no tenir
alguna deles tres parts aprovades,lanotade laque siqueho estigui es reservaràfins a la 2aconvocatòria.
Cal tenirpresent queels exercicis nolliurats també comptaran pera l'obtencióde la nota.
Noesguardaran les notes dels exercicis, treballs o exàmens en cas de repetirl'assignatura.

CONTINGUTS:
1. Introducció ales fonts d'informació

1.1. Conceptes introductoris
1.2. Tipologia de les fonts d'informació
1.3. Metodologia peral'elaboració de referències bibliogràfiques

2. Obres dereferènciaprimàriesI. Enciclopèdies
2.1. Obres de referència. Característiquesgenerals i metodologiapera laseva avaluació
2.2. Enciclopèdies

2.2.1. Definiciói síntesi històrica
2.2.2. Enciclopèdies internacionals
2.2.3. Enciclopèdies espanyoles
2.2.4. Enciclopèdies especialitzades enbiblioteconomia

3. Obres de referènciaprimàriesII
3.1. Diccionaris

3.2. Fonts biogràfiques
3.3. Fonts geogràfiques
3.4. Fonts estadístiques
3.5.Anuaris, almanacs,guiesi directoris
3.6. Fontslegislatives

4. Servei d'informaciói referència
4.1. Espai
4.2. Collecció

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
4.3.3. Internet

4.4. Personal
4.5. Productes
4.6. Avaluació /Qualitat
4.7. Cooperació
4.8. El servei segons diferents tipologies de centresi biblioteques nacionals, públiques, municipals,

universitàriesi especialitzades.
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Història delllibre imprès (HLI)

B121 .

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

NOMBRE DE CRÈDITS:4,5
NOMBRE DE CRÈDITS ECTS: 4

PROFESSOR: ManuelLLANAS

OBJECTIUS:
Oferir una panoràmica històrica i descriptiva delllibre a partir de la impremta, entès en sentit ampli i
analitzatcom aproducte material, objecte d'expressió artística ivehicle de transmissió cultural.

COMPETÈNCIES GENÈRIQUES:
-Reforçar la capacitat d'anàlisi i de síntesi
-Proporcionarunametodologia detreball
-Enfortir la capacitat de treballaren equip
-Promoure la meticulositat

-Acréixerla curiositat intellectual

COMPETÈNCIES ESPECÍFIQUES:
-Accedir al coneixementdels principals protagonistes de l'evoluciódelllibre imprès.
-Conèixerla trajectòriahistòrica delllibre com a objectecultural artístic.
-Prendre contacte ambels aspectes econòmics i comercials delllibre al llarg del temps.

METODOLOGIA:

L'exposició de continguts alterna amb comentaris de textosi il-lustracions i amb contactesdirectes
amb el món delllibre i de l'edició, de vegades per mitjà de visites programades. Eventualment, l'estu-
diantpot protagonitzaralgunessessionsaclasse exposanttreballs encarregats.

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

CONTINGUTS:
r. El llibre manuscrit com aprecedent. La xilografia. Laimpremtadetipus mòbils: orígens, característi-
ques, aspectes econòmics i difusió al llarg del segle XV. Els incunables. La impremta als Paisos
Catalans.

2. El llibre durantels seglesXVI, XVII iXVIII. La Inquisiciói els índexs de llibres prohibits. Elsfulls
de notícies impresos.Aspectes legals delllibre.

3. El llibre durantel segle XIX. Impacte dela Revolució industrial en la producció dellibres. Aspectes
socials, culturals, professionals i jurídics de l'edició. Vicissituds delllibre. L'edició a Espanyai als
Paisos Catalans. Els gèneres impresos de tradició popular.

4.El llibre en el segle XX. Novetats tècniques. Aspectesjurídics i avatars delllibre. Aspectes produc-
tius, econòmics i comercials. El fenomendelsbest sellers. L'edició selectai la bibliofília. Ledició co-

mercial. Ledició a Espanyaials Paisos Catalans.
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Introducció ales ciéncies de la informació(ICI)

B131
"TIPUS D'ASSIGNATURA:Troncal (1r quadrimestre, Ir Curs)

NOMBRE DE CREDITS: 6

NOMBREDE CREDITS ECTS:5

PROFESSORA: AméliaFORASTERSERRA

OBJECTIUS GENERALS DE LASSIGNATURA:

- Mostrar l'aplicació deles tècniquesi les eines de recercaútilsper a l'exercicidel'activitat professional
del documentalista.
-Aprendreles tècniquesbàsiquesper dur a termeun treball d'investigació.
- Conèixerles bases teòriquesi científiques de les Ciències de la Informació.

-Analitzar els conceptes d'informació i de comunicació,tot situant-los en el context deles ciències de i
lainformació iladocumentació.

- Definir el conceptei l'abastdel'arxivística,la biblioteconomiai la documentació. I
- Iniciar-se en el coneixement del marc organitzatiu general on se situen les activitats de tractamenti

difusió de la informació i aprendreels elements que configurenun sistema d'informació.
-Analitzar l'evolucióde la ciènciade lainformaciódins de la societatde la informació.
-Adquirirunvocabularibàsicrelatiu alcamp deles ciènciesdela informació.
- Realitzarun treball d'investigació sobre una àrea relacionada ambles ciències de la informaciói la do-
cumentació.

- Conscienciar l'estudiant de la importància que tenenels professionals deles ciències de lainformació }

en el context de la societat actual.

 

COMPETÈNCIES GENÈRIQUES:
- Capacitatde d'anàlisii de síntesiaplicadesalagestiói organització delainformació

- Capacitat d'ús i adaptació de diverses tècniques de comunicacióoral i escrita ambels usuaris de la in-
formació

- Habilitats en l'ús de softivare genèric (ofimàtica)
-Bonconeixementparlati escrit d'unallengua estrangera(amb preferència l'anglès)
- Raonamentcrític en l'anàlisii lavaloració d'alternatives
- Compromísètic enles relacions ambels usuaris i en la gestió de la informació |

- Capacitatperal'aprenentatge autònom

- Capacitat pera la adaptació a canvisa l'entorn
- Capacitatperemprendre milloresiproposar innovacions I

 
COMPETÈNCIES ESPECÍFIQUES: |
A. Coneixementde l'entornprofessional de lainformació i ladocumentació

-Adquirirunvocabularibàsic relatiu alcamp deles ciències de la informació.

- Conèixerles bases teòriquesi científiques de les Ciènciesde la Informació.

- Conèixerel conceptei l'abast de l'arxivística,la biblioteconomiai la documentació i aprendre a
analitzarl'evolució de la ciència de lainformació dins dela societatde lainformació.

- Conèixerel marc organitzatiu general on se situen les activitats de tractamenti difusió de la infor-

maciói els elements que configurenun sistema d'informació.

B. Interacció amb els productors,usuarisi clients de lainformació
- Fer consciental'alumnede la importància quetenen els professionals deles ciències de la informa-

ció en el context de la societat actual.

- Disposar d'habilitats per obtenir, tractari interpretar dadesdel'entorn delsserveis d'informació.
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C. Identificació, autentificaciói avaluació de recursos d'informació

- Disposar deles habilitatsper interpretar i fer ús de les eines de recerca perala investigaciócientífi-
ca.

- Comprendrei aplicar les tècniquesbàsiquespera dura termeun treball d'investigació.

"Analitzar els conceptes d'informació i de comunicació,tot situant-los en el context de les ciències
de la informació i la documentació.

METODOLOGIA:
- Classesteòriques on la professora desenvoluparà els diversos conceptesreflectits en el temari de l'as-
signatura. Fomentdelaparticipació de l'alumnat mitjançant exposicionsorals.

- Classes pràctiques presencials on es treballaran els conceptes desenvolupatsa les classes teòriques.
-Atenció personalitzadamitjançanttutoriesi consultesvia correu electrònic.
- Pràctiques individualsi/o engrup forade l'horari de classe.

PLA D'AVALUACIÓ:
Per aprovar l'assignaturacaldrà superar:

a.Unexamen final de caràcter teoricopràctic (5000)

b. Les pràctiques (5000)

CONTINGUTS:
r. Concepte deciències dela informació.

1.1. Conceptedeles ciències dela informació.
1.2. Arxivística, biblioteconomia i documentació.

1.3. Relacions ambaltres disciplines.
2. Laproducció científica.

2.1. Elprocés investigadorilametodologia científica
2.1. La investigació en ciéncies documentals

2.2. Revisió delaliteratura especialitzada.
2.3. L'avaluació dels recursos d'informació.

2.4. Eines de recercaperala investigaciócientífica: tècniques qualitativesi quantitatives (bibliome-
tria)

3. Conceptesbàsicssobregestió del coneixementi polítiques d'informació.

BIBLIOGRAFIA:

Alberch I Fugueras, Ramon, Cruz Mundet,José Ramón.Laaventura de la información:De los manuscritos

delMarMuerto alImperio Gates. Madrid:Alianza Editorial, 2004. - 232 p. - ISBN 84-206-5736-0.

Guinchat, C.;Menou,M. Introduccióngeneral a las cienciasytécnicas de lainformacióny la documen-

tación. Madrid: CINDOC/UNESCO,1992.

LópezYepes,José (coord.). Manualde cienciasde ladocumentación. Madrid: Pirámide, 2002.

López, Pedro. Introduccióna la bibliometría. Valencia: Promolibro, 1996.

+ Dossier d'articles de publicacions periódiques especialitzades: El Profesional de la Información, BiD,

Item, Lligall.
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Sistemesbibliotecaris (SB)

B211

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

NOMBRE DECREDITS:4,5
Es recomanahavercursat prèviamentIntroduccióa les ciències de lainformació (ICD

NOMBREDE CRÈDITS ECTS:4

PROFESSOR: Joan-IsidreBADELL

OBJECTIUS GENERALSDE L'ASSIGNATURA:

L'assignatura analitza de forma exhaustiva les característiques dels sistemesbibliotecaris, arxivístics i
documentals dels àmbits català, espanyoli internacional. Pretén que l'alumnat conegui les polítiques
generals en l'àmbit de la informació i de la documentació,així com els organismes reguladors i norma-
litzadors de l'àmbit dela biblioteconomiai ladocumentació.
Enacabar la matèrial'alumneha deser capaçde:

r. Aprendreles característiquesestructurals dels sistemes bibliotecaris (legislació, estructura, organis-

mesreguladors...).

2. Conèixerel sistema bibliotecari catala de forma especifica, tot comparant-lo ambl'estatal.
3. Reconèixerles diferentstipologies de centres de d'informaciói les característiques que els determi-
nen.

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

COMPETÈNCIES GENÈRIQUES:
-Reforçar la capacitatde d'anàlisii de síntesi
- Proporcionarunametodologiade treball
-Adquirir elvocabulari i conceptes propis de l'àrea de coneixementdela carrera
- Promoure lameticulositat

COMPETÈNCIES ESPECÍFIQUES:
- Conèixer l'entornprofessional de lainformació i la documentació

- Introduir a l'estudi del marcjurídic i administratiu nacional i internacional dela gestió de la informa-
ció

METODOLOGIA:

Lassignatura combinales sessions teòriques amb l'anàlisi de diferents resolucions com: espectre desis-
temesbibliotecaris,legislació, tipologia de centres d'informació, intranets, recursos web d'organitza-

cions,etc.
Aixòho aconseguiremde diverses maneres:

-En el transcursdel'assignatura, comentarem lesnotícies d'actualitat que afectin el nostre àmbit de co-

neixement.

-Cadamòdul està reforçatperrecursoselectrònics que exemplifiquen la teoria exposada.
-Trobareu unseguit de lectures obligatòries de textosespecialitzatsi d'articles professionals.
-Algunsmòduls contenen exercicis obligatoris que serviranper aprofundir enuntemaconcret.

Quèheu de ferperrendibilitzar almàximl'aprenentatge d'aquestaassignatura
Per fer rendible l'aprenentatge de l'assignatura primer de tot haureu de treballar i comprendre els
apunts. Per acabar haureu de compaginar els apunts ambla lectura de la documentacióobligatòria i fer
totesles pràctiques.
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Lectures i materials

L'assignatura contempla diverseslectures per completar el coneixement que heu d'adquirir. Com veu-

reu,la base són els mòduls del'assignatura que conformenels apuntsbàsics.A mésa més, haureu delle-
girarticles professionalsi visitar els recursos vveb recomanats.

La bibliografiarecomanadai els materials de lavvebgrafiaque trobareual final de cadamòdul són recur-
sos peraprofundirels vostres coneixements.

PLA D'AVALUACIÓ:

Es valorala participaciói l'interès demostratper cada alumnealllarg del quadrimestre.
Amés a méshaureu delliurar al llarg del curs dosexercicis de caràcter obligatori.

L'avaluació del'assignatura es durà a termede la segiient manera:
1. Dos exercicis obligatoris, que significaran el 9099 dela notafinal(EOr: 30%; EO2: 60%).
2. Laresta d'exercicis i tasques col-laborativessignificaràel 1006 restantde lanota.

CONTINGUTS:
1.Aproximacióals sistemes d'organització dela 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. LaLlei 4/1993: competències municipals.
3.1.Antecedents.

3.2. Estructura.

3.3. Aportacionsdelallei.

4.Tipologia de Biblioteques.
4.1. Biblioteques públiques.
4.2. Biblioteques escolars.
4.3. Biblioteques de serveis especials.
4.4. Biblioteques nacionals.
4-5. Bibliotequesespecialitzades

5. Els Centres de Documentació.

5.1. Conceptei característiques.

5.2. Objectius.

5.3. Lorganitzaciói els serveis dels centres de documentació.
6. ElsArxius.

6.1. L'arxiu.
6.2. Diferències entre el documentd'arxiu i ladocumentació bibliogràfica.
6.3. Eldocument administratiu.

7. Les basesde les polítiques 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 directrius i polítiques nacio-
nals.
8.1. El Rol dels professionals de la informació en la societat de la informació.
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Las bibliotecas públicas y la sociedad de la información. Editor: M. Segbert. Luxemburg: Oficina de
Publicaciones Oficiales de las Comunidades Europeas,1998.XVII, 371 p. ISBN 92-828-4250-9.

LesbibliotbèquespubliquesenEurope. Sousla dir. deMartinePoulain. Paris: Cercle de la librairie, 1994.

FausSevilla, Pilar.La lecturapública enEspañay elPlan de bibliotecas de MaríaMoliner. 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'accessibilitatde Catalunya:Llei20/1991, de 25 de novembre, depromocióde laccessibilitatide

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. (IFLAprofessionalreports, 24).
Library services in mental health settings. Mary E. Johnson, editor. [Metuchen (N,J.)]: Medical Library

AssociationLanham (Md.)[etc.]: ScarecrowPress, cop. 1997.

Machell, Jean. Library and information servicesfor visually impairedpeople: national guidelines. London:
LibraryAssociationPublishing, 1996.

Mates, BarbaraT. Adaptive technologyfor the Internet: making electronic resources accessible to all. Chicago:
American LibraryAssociation, 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. XIV, 383p. (FLApublications, 59). ISBN 3-

598-21787-0.

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

Tronbacke, Bror 1. Directrius per a materials de lectura fácil. Versió catalana d'Àngels Massísimo.
Barcelona: COBDC,1999.(Einesperala biblioteca,1).
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Técniques historiográfiques de la investigació documental (THID)

B221
TIPUS D'ASSIGNATURA:Troncal (2n quadrimestre, Ir curs)

NOMBRE DE CRÈDITS: 6
NOMBRE DE CRÈDITS ECTS:5ç

PROFESSORA:IreneLLOP

OBJECTIUS:

- Conèixerels diferentstipus d'escriptura dels documentsquees conservenals arxius, especialment do-
cumentaciócatalana(seglesXII-XVII).

- Introduir l'alumneen la lectura,la datació, l'anàlisi, la interpretació i l'edició de documents de dife-
rents tipus i èpoques, especialmentescrits en suport de pergamí i de paper, amb l'ajut de lapaleografia,
la diplomàticailes altres tècniques historiogràfiques necessàries.

- Oferiruna introduccióa l'heràldica,la numismàticaila sigillografia

COMPETÈNCIES GENÈRIQUES:
- Reforçar la capacitatde d'anàlisi i de síntesi
- Proporcionarunametodologia detreball

-Adquirir elvocabulari i conceptespropisdel'àrea
-Acréixerla curiositat intellectual

COMPETENCIES ESPECÍFIQUES:

- Llegir documentsd'èpocamedieval escrits amb diferenttipologia delletres
- Regestari entendreel contingutde dits documents
- Descriure escuts correctament

METODOLOGIA:
Lesclasses combinaran la part teòrica, breu,i els exercici pràctics. Seran els propis alumnesels quelle-
girani 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 5006 de la notafinal, que es complementa amb un examen
finalpràctic (5000). Per aprovarl'assignatura, calhaver obtingut com amínimun 4 al'examen.

CONTINGUTS:

1. Nocionsgenerals
1.1. La paleografiai la diplomàtica
1.2. La numismàtica,l'epigrafiai les altres cièncieshistoriogràfiques
1.3. Els suports del'escripturai els elementsd'escriure

2. Lescripturaiel seu estudi
2.1. Origen de l'escripturai evolució
2.2. Signes accessorisdel'escriptura: abreviatures
2.3. Signes accessoris del'escriptura:xifresi altres signes
2.4. La datació: sistemes, calendaris i còmputs usats

3. Cicles de l'escriptura a Catalunya
3.1. De l'escriptura romanaa la visigòtica

A
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3.2. De Pescripturavisigótica ala carolina
3.3. De l'escriptura carolina alagòtica

3.4. De l'escripturagòtica a lahumanística
4. Anàlisi, interpretació i edició dels documents

4.1. Gènesii tradició documental

4.2. Les tipologies mésusuals
4.3. Lanàlisidel text, el regest
4.4. El text. presentació, transcripciói establimentcrític
4.5. Taulesi índexs
4.6. Lesfalsificacionsiles interpolacions

5. Heráldica, numismáticaisigillografia

5.1. Heráldica

5.2. Numismática

5.3. Sigil-lografia

BIBLIOGRAFIA BÁSICA:

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. Mila: Hoepli, 1967.
Fluviá,Armandde. Diccionarigenerald'heráldica. 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 LXVID.

Barcelona: Universitat de Barcelona, 1980-1991.2 vol.

Puig, Pere. Elspergamins documentals: naturalesa, tractament arxivístic i contingut diplomàtic. Barcelona:
Generalitat de Catalunya, Departament de Cultura, 1995 (Col-lecciónormativaarxivística, 3).

Tamayo,Alberto.Arcbivística, Diplomúticay Sigilografía. Madrid: Càtedra, 1996.

COMPLEMENTÀRIA:
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.

Crusafonti Sabater, Miquel. La moneda catalana local (s. XIIT-XVIID. 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-Museu Biblioteca Episcopals, 1989.

Segarra, Ferran de. Sigil'lografia catalana: inventari, descripció i estudi dels segells 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
NOMBRE DE CRÈDITS ECTS:5

PROFESSOR: RicardGIRAMÉ

OBJECTIUS GENERALSDE LASSIGNATURA
- Dotar l'estudiant del coneixementde l'ampli ventall de fonts d'informació secundàriesi terciàries,les
sevescaracterístiquesi iniciar l'estudianten l'ús de cadauna d'elles.

- Capacitar l'estudianten la metodologiapera l'avaluaciói l'explotació deles fonts d'informació secun-
dàries i terciàries, per tal que sigui capaç de seleccionar les millors fonts, amb les referències mésrigo-
roses,fiablesi de qualitat.
Transmetre a l'estudiant la importància de les fonts d'informació secundàries com a einespel treball
científic i de recerca, aixícompel coneixementdels professionals dedicatsa lagestió de lainformació i
el coneixementdegutal seu altgrau d'especialització.

- Introduirles fonts d'informació secundàriesi terciàries en el marc de la societat actual i mostrar-les
com a eines de controlde laproducció global de documents.

COMPETÈNCIES GENÈRIQUES:
-Adquirirles habilitats per ala críticai l'autocrítica.
-Adquirirl'habilitatper comunicar-se amb experts d'altres camps.
- Ser capaç d'aplicar el coneixementala pràctica.
-Adquirir destresa de recerca.

-Adquirirhabilitatper treballaramb autonomia.
- Preocupar-seper assolirun certgrau de qualitat enla feinafeta.

COMPETÈNCIES ESPECÍFIQUES:
-Adquirir la destresa enl'ús de lainformació (habilitat per comprendrei analitzar la informació de dife-
rents fonts secundàries).

- Identificar, avaluari validar diferentsfonts i recursos d'informació secundaris.

-Aprendreabuscar i a recuperar diferents fontsd'informació secundàries que permetin donar resposta

ales expectatives dels demandants.

METODOLOGIA:
En aquestaassignaturas'aniran alternantles classes teòriques ambles sessionspràctiques.

Les primeres oferiran als estudiantsel marc de referència de cada temaien les altres es podran familia-
tritzar amblapràcticadela investigació i ambles fonts d'informació secundàries.
Aquesta partpràctica consta d'exercicis quel'estudiant ha de resoldre en les seves horesde treball per-
sonal, alguns dels quals seran corregits i comentats enles sessionsdetreball dirigit.
Altres sessions de treball dirigit es dedicaran als tallers programats amb exercicis pràctics que es faran
sotala tutorització del professor enhores de contacte.
Amés, es proposaran lectures(articles, informes, comunicacions, etc.) per completar o ampliar les ex-
posicionsi tambétreballs individuals o engrup sobre aspectes concretsde la matèria.

PLA D'AVALUACIÓ:
Consta de l'examen,un treballi els exercicis pràctics.
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Lanota final seràelresultat de la mitja entre l'examen,el treballi els exercicis pràctics (segonsels pere-
centatges), sempre i quan estiguin totestres parts aprovades. En cas de no poderfer mitja per no tenir
alguna deles tres parts aprovades,lanota dela quesi que ho estiguies reservaràfinsa la2a convocatòria.
Cal tenirpresent queels exercicisnolliurats també comptaran pera l'obtencióde la nota.

Noes guardaran les notes dels exercicis, treballs o exàmensen casde repetirl'assignatura.

CONTINGUTS:
1. Introduccióalabibliografia

1.I. Concepte

1.2. Antecedentshistòrics
2. Repertoris bibliogràfics I

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

3. Repertoris bibliografics IT
3.1. Catàlegs nacionals de bibliotequesi catàlegs col-lectius
3.2. Guiesbibliogràfiquesi bibliografies especialitzades
3.3. Fontsbibliogràfiques pera tipus especials de materials

3.4. Bibliografies de bibliografiesi directoris de bases de dadesbibliogràfiques
3.5. Repertoris bibliogràfics de publicacions periòdiques
3.6. Metodologiaperal'elaboració i avaluació de repertorisbibliogràfics

4. Control bibliogràfic
4.1. Definiciói evolució històrica del concepte
4.2. Controlbibliogràfic universal: programaUBCIM dePIFLA

4.3. Control i accés als documents: programaUAP de laIFLA

4-4. Numeració internacional normalitzada de les publicacions: ISBN, ISSN...

BIBLIOGRAFIA:

Básica:

Guide to reference books. 11th ed. Chicago:ALA,1996. 2048 p. ISBN 0-8389-0588-9.
Obras de referencia: repertorio bibliográfico para bibliotecas publicas. 2a ed. Madrid: Tilde Servicios

Editoriales, 1996. 192 p. ISBN 84-88729-01-4.

Obres de referenciaper a bibliotequespúbliques. Barcelona: Departament de Cultura de la Generalitat de
Catalunya, 1990. XV, 128 p. ISBN 84-393-1439-6.

AENOR.Documentación: recopilación de normas UNE. Madrid:AENOR,1994. 269 p. ISBN. 84-86688-
91-4-

Beaudiquez, M.; Béthery, A. Les ouvrages de referénce. 4e ed. Paris: Cercle de la Librarie, 1995- 480 p.
ISBN 84-8213-006-4.

Bopp,R.E.; Smith, L.C.(eds.). Reference andinformation services: andintroduction. Englewood: Libraries
Unlimited, 1995, 1995.XXIX,626 p. ISBN 0-87287-875- 9.

Carrizo, G., Irureta Goyena, P, López Quintana, E. Manualdefuentes de información. Madrid: CEGAL,

1994. 414 p. ISBN 84-920008-5.
Cordon Garcia,J.A.; Lépez Lucas,J.; Vaquero Pulido,J.R. Manualde búsqueda documentalypráctica bi-

bliografica. Madrid: Piramide, 1999. ISBN 84-368-1202-6.

Lambert,J. Information resourcesselection. London:Aslib, 1996.50 p. ISBN 0-851-42-379-5.

MartinVega, A. Fuentesde informaciongeneral. Gijon: Trea, 1995. 320 p. ISBN 84-89247-29-

Sweetland, James H. Fundamental Reference Sources. 3rd ed. Chicago: American Library Association,
2001. 612 p. ISBN 0-8389-0780-6.

Torres, I. de (ed.). Las Fuentes de Información: estudios teórico prácticos.Madrid: Síntesis, 1998. 430 p.
ISBN84-7738-460-6.
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Torres, I. de. Qué es la bibliografía: Introducciónpara estudiantes de biblioteconomíay documentación. Gra-
nada: Universidad de Granada, 1996.227 p. ISBN 84-338-2208-X.

Complementària:

Batifoulier, C.; Pasquier, M. Organiser sa documentation et savoir consulter dautres sources. 10a. ed. Paris:

CFP], 1990. ISBN 2-85900-044-5.

SierraBravo,R. Tesis doctoralesy trabajosde investigación cinetífica. Madrid: Paraninfo, 1994.
Such, M.F.; Perol, D.Initíationa labibliographiescientifique. Paris: Promodis, 1987. ISBN 2-903181-59-4.
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PROGRAMESDELESASSIGNATURESTRONCALSI OBLIGATÒRIES
DE 2N CURS

Formats bibliogràfics i catàlegs en linia (FBCL)

B012

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

NOMBRE DECRÉDITS:12

NOMBRE DE CRÈDITS ECTS:ro

PROFESSORA:GemmaMASCARÓ

OBJECTIUS GENERALS DE L'ASSIGNATURA:

L'assignaturapretén inserir sobre l'impacte deles tecnologies de lainformació en la catalogació a través
del'estudi i aplicació del formatMARCals registres bibliogràficsi d'autoritat.
Els sistemesde gestió de biblioteques són molt diversosa l'Estat espanyoli en sorgeixen de nousen el
mercat. Conèixer quins productesi sistemess'utilitzen ha de donarun context més ampli al mòdul de
catalogació automatitzada, que ésla basede l'assignatura.

En finalitzarl'assignatural'alumne haurà de sercapaç de:
1. Entendre i conèixerl'estructura del format MARC,en el seu sentit pràctic i dins el context històric
en què sorgeix.

2.Aplicar el formatMARCperala catalogació de registresbibliogràficsi d'autoritats.
3. Tenirles habilitats suficients per poder catalogar un documenten el formatMARC utilitzant el mò-
dul de catalogació d'un sistema d'automatització de biblioteques

4. Conèixerels diferentssistemes d'automatizació debiblioteca que hi ha al mercataixícom els passos
quecal seguirper implantarunnou sistema enun centre documental.

$. Saberanalitzar les interfícies de diferents OPAC,analtizant quin són els elements que cal tenir en
comptealhorade dissenyar i explotar l'ús del catàleg.

6. Pendre consciència de les questions més actuals de debati reflexió catalogràfica: MARC 21,revisió
de lesAACR2,lesmetadades

 
COMPETÈNCIES GENÈRIQUES:

-Reforçar la capacitat d'anàlisi i de síntesi
-Proporcionarunametodologia detreball

-Adquirir elvocabulari i conceptespropis de l'àrea de coneixment
-Promoureel treballautònom

- Promourela meticulositat
-Assimilar la capacitatde crítica i autocrítica
- Conèixer tècniques d'adaptació a situacionsnoves
-Adquirirun esperit emprenedori d'iniciativa

COMPETÈNCIES ESPECÍFIQUES:
-Coneixementde l'entornprofessional de la informaciói la documentació
- Proporcionar einesperalagestió de col-leccionsi fons
-Anàlisis i representació de lainformació
- Organització i emmagatzematgede la informació
- Utilitzar i posar en pràctica mètodes,tècniquesi eines informàtiquespera la implantaciói explotació

de sistemesd'informació
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-Adquirir destresesen l'ús i anàlisis de lainformació

METODOLOGIA:

Seguintel pla de treball els alumnes hauran derealitzarun seguit d'exercicis pràctics obligatoris i opta-
tius.Aixícom la redacció de resumso síntesis deles lectures. Caldrà que elaborin també breusprojectes
sobre aspectes d'automatizacióprojectes. Els alumnes hauran de catalogar un dossier de portades com
a treball finalde curs.

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 laparti-
cipació enles activitats de caràcterpràctic queesrealitzaran al llarg de tot el curs representen un 10%
de la notafinal. Un treball final que consisteix en la catalogació d'una sèrie de documents enMARCté
unvalor d'un3090. L'examen final completalanotade l'assignatura.

CONTINGUTS:

Unitatr: Els formatsbibliogràfics: Origen i desenvolupamentdels formats
Unitat2: Estructura dels formats bibliogràfics

2.1. Estructurageneral dels formats

Unitat 3:MARC 21

3.1. Estructura

3.2. Els camps,les etiquetes,els codis de subcamp
Unitat4: El controld'autoritats

4.1. Introducció

4.2. El control d'autoritats

4.3.Un registre d'autoritats en formatMARC
Unitat5:Automatització deles biblioteques

5.1. Històriade l'automatització
5.2. LAutomatització

5.3. Procedimentsperala implantació de l'automatització
5.4. Implementació del sistema automatitzat

Unitat 6: ElsOPACs
6.1.LOPAC,finestrade Pautomatització

6.2. Estructura d'unOPAC
6.3.Accés bibliográfic

6.4. Les deficiències dels opacs:interfícieillenguatged'interrogació (LI
6.5. ProtocolZ39.50

6.6. Els OPACs enweb
6.7. Guidelines for OPACdisplays

 

BIBLIOGRAFIA:  
Basica:

Anglada, Lluís; Comellas, Núria; Ros, Ramon; Tort, Marta. “El procés de selecció de programaris de

gestió pera bibliotequesuniversitàriesi públiques de Cataltunyaiper a la Biblioteca de Catalunya".
Item.n. 43,2006,p. 7-23

Bibliotecade Catalunya. Mantenimentde registres d’autoritat de nom, nom-titoli titol. [En linia].

<http:/Avww.bnc.es/sprof/normalitzacio/mprocediments/mprocediments2.php> {Consulta: 4 d'octu- |
bre de 2006}

Comissió Assessora de Catalogació. Subcomissió sobre Formats. Informe sobrel'estat i desenvolupa- I
mentfutur dels formatsMARC a Catalunya.[En linia} {Barcelona}: BC, 1999. Disponiblea:
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<http:/Avww.bnc.es/sprof/normalitzacio/informes/informe.php>[{Consulta: 4 d’octurbre de 2006}
Concrecions alesAACR2:Part II, Encapcalaments,títols uniformes, referéncies[En línia]. Barcelona:

Bibliotecade Catalunya, 2005. Consulta: 30 de maig de 2006]. Disponiblea:
<http://www.bnc.es/sprof/normalitzacio/con_aacr2p2/sumari_gen.htm>
DeCATMARCaMARC21 {Enlinia}.
<http:/Awww.bnc.es/sprof/normalitzacio/fullet_marc.doc>{Consulta: 4 d’octubre de 2006}
DeCATMARC aMARC2r: recomanacióperal control de les dades locals o"MARC local" peralacon-

versió del format. [En línia].

<http:/Avww.bnc.es/sprof/normalitzacio/marc_local.doc>{Consulta: 4 d’octubre de 2006}

Fernández Molina,Juan Carlos; MoyaAnegón, Félix de. Los catálogos de accesopúblico en línea: elfuturo de
larecuperación de información bibliográfica. [Málaga]:AsociaciónAndaluza de Bibliotecarios, 1998.

GarcíaMelero, L.Á.; GarcíaCamarero, E.Automatización de bibliotecas. Madrid: Arco/Libros, 1999.

FormatMARC21 concís per a dades bibliográfiques. [En línia]. Barcelona: Biblioteca de Catalunya,

2004. http://www.bnc.es/sprof/normalitzacio/marc21b/bsumari.htm > [Consulta: 4 d'octubre de
2006]

FormatMARC21 concís per a dades d'autoritat. [En línia]. Barcelona: Biblioteca de Catalunya, 2004.
http://www.gencat.net/bc/marc21a/auto_sumari.htm
<http://www.bnc.es/sprof/normalitzacio/marc21a/asumari.htm>{Consulta: 4 doctubre de 2006}

Formato IBERMARCpararegistros bibliográficos. 6a. ed. Madrid: BibliotecaNacional, 2001

GarridoArilla,M.R. Teoría e historia de la catalogación de documentos. Madrid: Síntesis, 1996

Gethin, P. “Automatización de bibliotecas”.Elprofesionalde la información. vol. 10, n. 11, novembre 2001,

p-26-31.

Guidelines for online public access catalogue (OPAC)displays. [En linia}. Draft. [s.1.J. IFLA, 2003.

Disponible a:
<http:/Avww.ifla.org/VI1I/s13/guide/opacguideo3.pdf> Consulta: 8 de junyde 2007.
Herrero Pascual, Cristina. «El control de autoridades» [Enlinia}. Anales de documentació, n. 2, 1999, p.

121-136. Consulta: 30 de maig de 2006]. Disponible a:
<http://www.um.es/fccd/anales/ado2/ADo08-1999.PDF>
Jaudenes Casaubón, María. «Control de autoriadades: normalizarla normalización». Tratado básico de bi-

blioteconomía, 1995
Jiménez Pelayo,Jesús; García Blanco, Rosa. El catálogo 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
Library of Congress. Library of Congress authorities. [En línia]. [Washington]: Library of Congress.

Consulta: 30 de maig de 20061. Disponiblea: <http://authorities.loc.gov/>
LibraryofCongress. LibraryofCongress online catalog {Enlinia}. [Washington]: Library ofCongress.

Consulta: 30 de maig de 2006}. Disponible a: <http://catalog.loc.gov/>
MARCStandardsLibrary ofCongress Network Development andMARCStandards Office [En línia]

Consulta: 30 de maig de 2006]. Disponible a: <http://lcweb.loc.gov/marc/> ¿Consulta: 8 de juny de

20071.

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

Complementària:
British Library National Bibliographic Service. Moving to MARC21 [Enlínia]. Consulta: 30 de maig

de 2006]. Disponible a:

<http://wwwbl.uk/services/bibliographic/marcz1move.html> Consulta: 8 de junyde 2007
Farajpahlou,A. H. “Defining somecriteria for the success ofautomated library systems”. Dins: Library

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

GlosarioALAde bibliotecologíay cienciasde la información. Madrid: Díaz de Santos,1988.
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Harmsen, Bernd. «Libraries and the web: adding value to Web-OPACs». The Electronic Library,
Volumer8,Núm. 2 (2000), p. 109-113

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

Tillett, Barbara. “Authority control: state of the art and new perspectives”. Consulta: 30 de maig de
2006}. Disponible a:

<http:/Avww.unifi.it/universita/biblioteche/ac/relazioni/tillett_eng.pdf> Consulta: 3 de junyde 2007.
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Llenguatges documentals (LDOC)

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

NOMBRE DE CRÈDITS:13,5
NOMBREDE CRÈDITS ECTS: 11

PROFESSORA:SílviaARANOPOGGI

OBJECTIUS GENERALS DE LASSIGNATURA:
Aquesta assignatura presenta els conceptesbàsicsdel'anàlisi, l'organització i la representació del con-
tingut dels documents, alhora que les característiquesi tipologia de les eines per a aquesta feina,els
llenguatges documentals.

La finalitat és que l'alumnat entengui la doble perspectiva dels processos on s'aplicaun llenguatge docu-
mental, per una bandal'establiment dels criteris per a la representació del contingut dels documents
d'una colelecció mitjançantels llenguatges documentals,i per l'altre banda l'elaboració d'estratègies de
cercaper matèries en funció dels factors que condicionenlarecuperació.

COMPETÈNCIES GENÈRIQUES:
- Capacitatd'anàlisi.
- Capacitat desíntesi.
- Capacitat d'organitzariplanificar.
- Habilitat enl'ús de lainformació.
- Capacitatper aplicar elconeixementalapràctica.
- Habilitat pera treballaramb autonomia.
- Capacitatper adaptar-se a situacions noves.

- Resolució de problemes.

COMPETÈNCIES ESPECÍFIQUES:
- Conèixer l'entorn professional de lainformaciói la documentació.
- Proporcionar eines pergestionar colleccionsi fons.
-Analitzarirepresentarla informació.
- Organitzar i emmagatzemar la informació.
- Utilitzar i posar en pràcticamètodes, tècniquesi eines informàtiquespera la implantació i explotació

desistemes d'informació.
-Adquirir destreses enl'úsi anàlisi de la informació.
- Conèixerelprocésglobal de tractamentdela informació,on l'anàlisi de contingut és una part compo-
nent.

-Aprofundir en les diferents perspectives teòriques queorienten l'anàlisi de continguti els processos
documentals que la componen.

- Conèixer els processos documentals de tractament de la informació(classificació, indexaciói elabo-

ració de resums).

- Conèixer lanormativa internacional amb relació al tractamentde la informació.
-Aprendrea desenvolupar els processos documentals de tractamentdela informació:classificació,in-
dexació i elaboració de resums.

- Conèixerles eines documentals peral tractamentde la informació,els llenguatges documentals.
-Aprendrea fer unaaplicació crítica dels llenguatges documentals.
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METODOLOGÍA:

Les classes a aquesta assignaturaes fan d'acordamb una dinámicacombinadadeteoria práctica.
Els temessóniniciats ambuna exposició introductòriateòricaamb exemplificacionspràctiques amb la
finalitat d'aclarir l'exposició dels continguts.

Es proposen exercicis pràctics a classe amb la finalitat de facilitar la cercai el debatdels resultats. Els
treballs es corregeixen collectivament ambla intervenció dels estudiants, aclarint dubtes i analitzant
les diverses propostes.
S'assignen exercicis per fer a casa amb la finalitat de posar en pràctica els coneixement adquirits, els
quins tambées corregeixenianalitzen en formacol'lectiva.

S'assignen cerques a catàlegs en línia per fer comparacionsentre les diversesrealitatsi criteris al mo-
mentdeposar en pràctica l'anàlisi de contingut.

Es demanenanàlisis de lecturesi materials proporcionatspel professorper donar méssuport ala com-
prensió dels continguts teòrics.

Modalitat semipresencial
Durantles sessions presencials dels dissabtes combinarem elrepàs teòric amb la realització d'exercicis
pràctics. Alguns dels exercicis pràctics de classificació i d'indexació els haureu de fer amb els materials
quetrobareu 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 participació en les activitats de caràcter pràctic que es realitzaran durantel
curs. Aquestsexercicistenen l'objectiu de comprovar lacomprensió quel'alumnehaassolit dels contin-
guts del'assignaturaiel nivell d'habilitat adquirida en elmaneig dels instruments declassificació i inde-
xació.

Es durá a terme un examenfinal de caire práctic amb diversos supósits d'aplicació dels llenguatges do-
cumentals.

CONTINGUTS:
1. Introduccióals llenguatges documentals

1.1 L'anàlisi documental del contingut
1.2 Etapes i elementsdel tractamentde les matèries
1.3 Bases conceptuals
1.4Llenguatge natural: llenguatges documentals

1.5 Estructura dels llenguatges documentals: relacions semàntiques i models estructurals

2. Resums documentals
2.1 Característiques,estructuratipologia
2.2Metodologia pera l'elaboració de resums documentals: fasesi estils de redacció

3. Classificació

3.1 Introduccióals sistemes declassificació
3.2 Evolució delesclassificacions

3.3Tipologiade classificacions
3.4 Classificació decimal Universal (CDU)
3.5 Elementsd'anàlisi crítica

4. Encapçalaments de 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 contiguti forma
4.4 Els subencapçalaments: definiciói ús, tipologia i funcions
4.5 Llistad'encapçalaments de matèria en català (LEMAC)
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4.6 LibraryofCongress Subject Headings (LCSH)
4.7 Control autoritatiu i ordenació delcatàleg alfabètic de matèries

4.8 Elementsd'anàlisi crítica

5.Tèsaurus
5.1 Definició,principis i funcions
5.2 Controlterminològici estructura
5.3 Ús i àmbits d'aplicació. Directrius peralaindexació
5.4. Construcció imantenimentde tesaurus

5.5 Elements d'anàlisi crítica

BIBLIOGRAFIA:

Bàsica

AENOR (1999). "Directrices para el establecimiento y desarrollo de tesauros monolingúes, UNE ço
106:1990”. A: AENOR. Documentación: recopilación de normas UNE. 3a ed. Madrid: AENOR.p. 77-
126.

AENOR(1999). “Métodospara el análisis de documentos, determinación de su contenidoy selección
de los términos de indización, UNE 50 121:1991”. A:AENOR. Documentación: recopilación de normas

UNE.3* ed. Madrid:AENOR.p. 253-259.

Aitchison,J.; Gilchrist, A.; Bawden, D. (1997). Thesaurus construction anduse: apractical manual. 3rd ed.

London:Aslib.
American LibraryAssociation (1980).ALAfilingrules. Chicago:American LibraryAssociation.
ANSI/NISO Z39.19 (2003). Guidelinesfor the construction,formatandmanagementofmonolingual thesauri.

Bethesda: NISO.Disponibleenlinia:

http://www.niso.org/standards/standard_gather.cfm?pdflink=http://www.niso.org/standards/resour-
ces/Z39-19.pdf&std_id=518 {Consulta: mar¢ 2007}.

ANSI/NISO Z39.14- 1997 (R2002). Guidelinesforabstracts. Bethesda: NISO. Disponible enlinia:
http:/Avww.niso.org/standards/standard_gather.cfm?pdflink=http://www.niso.org/standards/resour-

ces/Z39-14.pdf&std_id=514f[Consulta: mar¢ 2007}.
Cabré, M.T. (1999).Laterminologia: representaciénycomunicacion. {1a ed.; 1a reimpr.} Barcelona: IULA.
Chan,L. M.(1994). Cataloging and classification: an introduction. 2a ed. Nova York: McGraw-Hill Book

Company.
Chaumier,J. (1986).Andlisisy lenguajesdocumentales. Barcelona: Mitre.
Foskett, A.C.(1996). The subjectapproach to information. 5th ed. London:LibraryAssociation.
Fugmann,R.(1993). Subject analysis and indexing: theoreticalfoundation andpractical advice. Frankfurt/

Main:Indeks.

Gil Urdiciain, Blanca (1996).Manualde lenguajesdocumentales. Madrid: Noesis.
IFLA (1995). Directricespara losregistrosde autoridady referenciasdemateria, Madrid:Anabad.

Lancaster, F.W. (1995). Elcontroldelvocabulario en la recuperación de la información. València: Universitat

deValencia.

Lancaster, EW. (1998). Indexing and abstracting in tbeory andpractice. 2nd ed. London: Library Asso-

ciation.

Langridge, D.W. (1989). Subjectanalysis:principlesandprocedures. London: Bowker-Saur, 1989.
Maniez,J. (1993). Los lenguajes documentalesy de clasificación:concepción concepción, construccióny utilización

en los sistemas documentales. Madrid; Salamanca: Fundación Germán Sánchez Ruipérez; Madrid:

Pirámide.
Pinto, María; Gálvez, C. (1996)..Análisisdocumentalde contenido. Madrid: Síntesis.

Pinto, María, ed. (1997). Manualde clasificación documental. Madrid : Síntesis.
Slype, G. Van (1991). Los lenguajes de indización: concepción, construccióny utilización en los sistemas documen-

tales. Madrid; Salamanca: Fundación Germán Sánchez Ruipérez.

GUIA DE L'ESTUDIANT 2007-2008 BIBLIOTECONOMIA I DOCUMENTACIÓ 45

————é———



 

 

Taylor, A.G.; Wynar, B.S. (1992). Introduction to catalogingandclassification. 8th ed. Englewood: Libraries
Unlimited.

UNE 50-106 (1990). «Directrices para el establecimiento y desarrollo de tesauros monolingiies». A:
Documentación: recopilación de normas UNE. Madrid: Asociación Española de Normalización y
Certificación(AENOR).

UNE 50-125 (1997). «Directrices para el establecimiento y desarrollo de tesauros multilingiies». A:
Documentación: recopilación de normas UNE. Madrid: Asociación Española de Normalización y
Certificación(AENOR).

Vickery, B.C.; Vickery A. (1987). Information science in theory andpractice. London; Boston: Butter-
worths.

Vickery, B. C. «Thesaurus: a newword in documentation».Journalofdocumentation 16, 4 (t960), p.181-
189.

Complementaria

The Art & Architecture Thesaurus Online (2000) {en linia}. Los Angeles, Calif: Getty Information
Institute. Disponiblea:

http://www.gettyedu/research/conducting_research/vocabularies/aat/[Consulta: marg 2007].
Belkin, N.; Oddy, R.N; Brooks, H.M.(1982). “ASK for informationretrieval. Part I: background and

theory”.JournalofDocumentation. 38 (2) : 61-71.

Benito, M. (1996). Elsistema de Clasificación Decimal Universal (CDU): manual de aprendizaje. Boras
(Suècia): Taranco.

Biblioteca Nacional (1991). Encabezamientos de materia: normativapara su redacción. Madrid: Ministerio
de Cultura.

Burguillos, F. (2002). Tutorialde la ClassificacióDecimal Universal[en línia].
http://bd.ub.es/pub/fburg/cdu/index.htm [Consulta: marc 2007].

Cassany, D. (1993).La cuinade l'escriptura. Barcelona: Empúries.

ClasificaciónDecimal Universal(CDU): edición abreviada de laNorma UNE50001:2000. Madrid:AENOR,
2001.

Chan, LoisMai (1986). Library ofCongresssubjectbeadings:principlesandapplication. 2a ed. Littleton (CO):
Libraries Unlimited. Disponible en líniatambé a:

http:/Avww.itsmarc.com/crs/shedoo14.htm [Consulta: mar¢ 2007}.
Chan, Lois Mai (1990). Library ofCongresssubjectheadings:principlesofstructure andpoliciesforapplication.

Washington (DC): Cataloging Distribution Service, LibraryofCongress.

Eurovoc Thesaurus (2002) {en linia}. [Luxemburg]: European Communities. Last upd.: 26/11/2002.
Disponiblea: http://europa.eu.int/celex/eurovoc/(Consulta: març 20071.

ISO (1985). Documentation réglesde classementbibliographique del’ISO.Suissa: ISO.

Llista d'encapçalaments de matèria en catala (LEMAC) {en linia} (2002). {Barcelona}: Biblioteca de
Catalunya. Disponiblea:

http://www.bnc.es/catalegs/autoritats/llemac.php [Consulta: marc 2007].
LibraryofCongress, Subject Cataloging Division (1991). Subjectcatalogingmanual: subjectheadings. 2: vol.

4aed.Washington (DC): LibraryofCongress, Cataloging Distribution Service.
Library ofCongress subject headings (1975). [8a ed.]. Washington (DC): Library of Congress, Cataloging

Distribution Service. Anual. ISSN 1048-9711. [Cada edició está dividida en diversos volums].

MclIwaine,1. C. (1994). Guíapara eluso de la CDU: ClasificaciónDecimal Universal: unaguía introductoria
para elusoy aplicación de la CDU. Madrid:AENOR.

MclIIwaine, 1.C. (2000). The UniversalDecimalClassification:aguide to its use. CHaia:UDCConsortium.
Reglas de catalogación. I, Monografías y publicaciones seriadas (1985). Madrid: Ministerio de Cultura,

Dirección General del LibroyBibliotecas. p. 245-259.

Thesaurus catalàd'educació (1992). Barcelona: Generalitat de Catalunya. Departament d'Ensenyament.
UNESCO thesaurus (1995) = Thesaurus de l'UNESCO = Tesauro de la UNESCO. París: UNESCO.

Disponiblea: http://databases.unesco.org/thesaurus/[Consulta: marc 20071.
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Arxivística (ARX)

B032

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

NOMBREDE CRÈDITS:r2
NOMBRE DE CRÈDITS ECTS:ro

PROFESSORA: IreneLLOP iJORDANA

OBJECTIUS:

- Conèixerels conceptesi la terminologiafonamental dels processos arxivísticsiels diferentstipus d'ar-
xius en funció dela relació entre elvalor administratiu/jurídic o delvalor històric de la documentació i
en funció delestipologies documentals.

- Conèixerels processosde tractamentarxivístic de la documentaciói els sistemes de recuperació,iles
característiqueshistòriquesiinstitucionals del sistema arxivístic a Catalunya.

 
COMPETÈNCIES GENÈRIQUES:
- Capacitat peraplicar el coneixementalapràctica

- Destreses de recerca
- Capacitatper a adaptar-se a situacions noves

- Habilitatper treballaramb autonomia

- Dissenyidirecció de projectes

COMPETÈNCIES ESPECÍFIQUES:

Instrumentals
- Coneixementdels conceptesi terminologia bàsica,i correctautilització.
-Anàlisii tria de solucionsen relació al tractament d'un fonsarxivístic.

- Elaborar instrumentsdeclassificació,descripció i recuperació de la informació.

Interpersonals
- Interactuar icooperaramb elgrup.
- Coneixementde l'arxivística anivell nacional i internacional.

- Coneixement del codi deontològic dels arxivers.

Sistèmiques
-Aplicar els coneixementsteòricsala organització,gestió i descripció d'un fonsarxivístic.
-Tractamentintegral d'un fons documental, ja sigui de maneraautònomao formantpart d'ungrup.

METODOLOGIA:
L'exposició dels contingutsteòrics de l'assignatura es complementarà amb l'estudi de casos pràctics
dels diferents continguts del temari.Al llarg delcursesrealitzaranvisitesa diferentsarxius.

AVALUACIÓ:
Es valoraràl'assistènciai participació a classe. El4000 dela notafinal restant s'obtindrà delresultatdels
exercicis obligatoris queesrealitzaran al llarg del curs.

CONTINGUTS:

I. Introduccióa l'arxivística.

1.1. Definició i objecte de l'arxivística.

1.2. Síntesi històrica dels arxius.
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1.3 Organismesinternacionals: laUNESCO ¡elCIA
1.4 Conceptes iprincipis fonamentals de l’arxivistica

2. Sistemesarxivistics
2.1. El sistema d’arxiusestatal.
2.2. El sistema d’arxius a Catalunya.

2.3. Els sistemes arxivistics de lesAdministracions Locals.
3. Marc legal

3.1 El marc legal estatal: laconstitució espanyolaila Leydel Patrimonio Histórico Español.
3.2 El marc legal autonòmic:l'Estatut de Catalunya,la llei de Patrimoni Catalàila Llei d'Arxius de la

Generalitat.

4. El cicle vital dels documentsila intervenció arxivísticaen cadaunadeles sevesfases.
4.1. El cicle vital dels documents.

4.2. Funció ifuncionamentdelsdiferents arxius
4.3. Transferències.
4.4.Avaluació,tria i eliminació.

5.Tècniquesarxivístiques.
5.1. Identificació de fons.
5.2. Classificació. El quadre declassificació.
5.3. Ordenació.
5.4.Arxivament.

6.Instrumentsde descripció.
6.1 Catàlegs, guies, inventaris
6.2. InstrumentsAuxiliars de descripció
6.3. La normalització en descripció

7. Laccés alainformació.

7.1. L'accésa la informació a l'Estat espanyol.
7.2. Excepcionsala lliure informació.
7.3. Les dadespersonals.

8. Instal.lacions d'arxiu. Conservaciói restauració defonsarxivístics.
8.1. Ledifici
8.2. Instal.lacions
8.3. Causes de la degradació del document.
8.4Conservació.

8.5 Restauració.

BIBLIOGRAFIA:

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

de dinamización cultural. Gijón: EdicionesTrea, 2001.

Associació d'Arxivers de Catalunya: Elsarxius:l'experiència catalana, Barcelona:AAC,1995, 169p.
Bonal,José L., Generelo,J.J., iTravesi, Carlos. Manualde descripciónMultinivel. Propuestade adaptación de

las normas internacionales de descripción arcbivística. Junta de Castilla y León, Consejería de
EducaciónyCultura, 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,persones ifa-
milies, Barcelona:AAC/Departamentde Culturade la Generalitat, 1996, 22 p.

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

Piràmide, 1994, 400 p.
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Heredia Herrera,Antonia.Archivísticageneral: teoríaypráctica, Sevilla: Diputación Provincial de Sevilla,
1982 (6* ed.), 512 p.

Lligall revista de l'Associaciód'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.l, 1996.

Pescador del Hoyo, 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, I69 p.

Complementària:
Cook, Michael. Information management and archival data. London: Library Association Publishing,

1993, 210 p.
Couture, Carol i Rousseau,Jean-Yves. Thelifeofadocument, Montreal:Vehicule Press, 1987, 357 p.

Duchein, Michel. Les bátiments darchives. Construction et équipements, Paris: Archives Nationales, 1985,
256p.

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 deInformation), 1994.
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Creació i gestió de bases de dades (CGBD)

B122 I
TIPUS D'ASSIGNATURA: Troncal Obligatòria (1r quadrimestre, 2n curs)

NOMBREDE CRÈDITS:6
NOMBRE DE CRÈDITS ECTS:5

PROFESSOR: JavierLEIVAAGUILERA

OBJECTIUS:
Conèixer els conceptesprincipals relacionats amb les bases de dades. Entendreels principis que s'ha de
seguir pertal de dissenyar una base de dades. Aprendre de forma pràcticael procés de creació i gestió
d'unabase de dades documental utilitzantels programesMicrosoftAccess i Inmagic DB/TextWorks.

COMPETENCIES GENERIQUES:
- Capacitatde d'anàlisii de síntesi aplicadesalagestió i organització de la informació.
- Habilitats en l'ús de softvvare genèric (ofimàtica).
- Capacitat d'organitzacióiplanificació delpropitreball.

- Raonamentcrític en l'anàlisii lavaloració d'alternatives.
- Capacitatperal'aprenentatge autònom.

- Capacitatper emprendre milloresiproposar innovacions.

COMPETÈNCIES ESPECÍFIQUES:
- Identificació, autentificaciói avaluació de recursos d'informació.

-Anàlisi i representació de lainformació.
- Organització i emmagatzematgedela informació.
- Cercarecuperació dela informació.
~Tecnologies de lainformació: Informàtica.

METODOLOGIA:

Alumnes presencials. Totesles classes es desenvolupenaunaaula ordinadors.Les exposicions dels con-
ceptes teòricses recolzen ambeltreball pràctic a l'aula que té com finalitat creació d'una base de da-
des que hade gestionar tots els aspectes d'un centre documental. Aquesta base de dades es construeix

de formagradual i es completaperl'alumne abansde l'examenfinal. Es realitzen proves de classe periò-

diques, de caràcterobligatori, que serveixen per introduir nous elements a la base de dades que l'alum-
neva construintenel transcurs del'assignatura.
Alumnes semipresencials. Segueixen les mateixes pautes que els alumnes presencials, però dediquen
més tempsal treball individual.A les sessions presencials informen al professor del'estat actual de les
respectives bases de dades, consulten els dubtesi realitzen correccionsdeles provesobligatòries.

AVALUACIÓ:
Lavaluació de l'assignatura conté tres components: provesdeclasse (1500), treball final (base de dades,
5000) i examen final 3500). Els alumnesque realitzen les proves de classe de formapresencial tenenpos-
sibilitat de realitzar autocorrecció d'aquestes. L'autocorrecció consisteixa fer anàlisi dels errors come-

sos en la provaindicats pel professori rectificar aquestserror,lliurantlaversió corregida de la prova en
la sessió de classe segúent. Lautocorrecció s'avalua pel professor indicantel percentatge P dels errors
corregits. Lanota final (NF) d'una provadeclassees calcula mitjançantla fórmulaapartir de lanota ini-
cial (ND: NE=NI+0,5*P*(1ro0-ND.
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El treball final i Pexamen final han de tenir una puntuació mínima de 3 punts sobre 10. En cas contrari,
Passignaturaquedapendentd'avaluació.

CONTINGUTS:

1. Introducció a les bases de dades.
1.1. Bases de dadesen lavida quotidiana.
1.2. Bases de dades no relacionals. Limitacions d'un sistema no relacional.
1.3. Bases de dadesrelacionals.
1.4. Sistemade gestió d'unabase de dadesrelacional.

2. Creació d'unabase de dades amb MicrosoftAccess.
2.1. Creació detaules.
2.2. Creació de formularis.
2.3. Creació d'informes.

2.4. Creació de consultes.
2.5. Relacionsentretaules.
2.6. Utilització dels campscalculatsi operadors.
2.7. Pautesa seguir en el dissenylògic d'una base de dades.
2.8. Integritat de dades.

3. Creació d'una base de dades amb Inmagic DB/TextWorks.

3.1. Creació d'entitats.
3.2. Creació de formularis.
3.3. Creació d'informes.

3.4. Creació de consultes.
3.5. Relacions entre entitats.

3.6. Llistes de substituciói llistes de paraules buides.
37. Anàlisi de les similituds i diferències entre bases de dades relacionals creades amb Microsoft

Access i Inmagic DB/TextWorks.
4. Publicació de bases de dades a Internet.

4.1. Arquitecturade bases de dadesa Internet.
4.2. Conceptes principals relacionats amb bases de dades publicadesa Internet.
4-3. Conceptes principals relacionats amb laxarxa Internet (WWW).
4.4. Tecnologia client-servidori protocolsd'Internet.

 

BIBLIOGRAFIA:

Batini, Carlo; Ceri, Stefano; Navathe, ShamkantB. Diseño conceptualde bases de datos: un enfoque de entida-

des-interrelaciones. Wilmington, DE: Addison-Wesley/Diaz de Santos, 1994. ISBN: 0-201-60120-6

(Addison-Wesley), 84-7978-166-1 (Diaz de Santos).

Celma Giménez, Matilde; Casamayor Ródenas,Juan Carlos; Mota Herranz, Laura. Bases de datos rela-

cionales. Madrid{etc.}: Prentice-Hall, 2003. ISBN: 84-205-3850-7.

Chowdhury, G.G. Introduction to modern information retrieval. Londres: Facet, 2004. ISBN:1-85604-

480-7.

Duflos,Annick.Les critéresd’évaluation des banquesde données:le démarche qualitéchez lesprofessionels de l'in-
formation électronique. Paris:ADBS, 1995. ISBN: 2-901046-84-3.

Lang, Kurt; Chow,Jeff.Databasepublishingon the Webandintranets:Masterthefuture ofdeliveringcontenton
the Web. Scottsdale:The Coriolis group, 2002. ISBN:1-883577-85-3.

Miguel, Adoración de; Piattini, Mario. Fundamentosy modelos de bases de datos. Madrid: RA-MA,1999.

ISBN:84-7897-361-3.

Silberschatz, Abraham; Korth, Henry F.; Sudarshan, S. Fundamentos de bases de datos. Madrid [etc.):

McGraw-Hill, 2002. ISBN:84-481-3654-3.

Sinclair, Joseph. Creación de bases de datos en Internet. Madrid: Anaya Multimedia, 1997. ISBN: 84-415-
O102-5.

 

GUIA DE L'ESTUDIANT 2007-2008 BIBLIOTECONOMIA| DOCUMENTACIÓ 51

SS   



Informació electrònica (IE)

B212

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

NOMBRE DE CRÈDITS ECTS: ç

PROFESSOR:JavierLEIVAAGUILERA

OBJECTIUS:

- Conscienciar a l'alumnede la importància queté el coneixementde les fonts d'informació per a qual-
sevolprofessional dedicat alagestió d'informació en el context de la societat actual.

-Analitzar l'evolució de la ciènciade la documentació dinsdela societat de la informació.
-Adquirirunvocabulari bàsic relatiu alcamp delainformacióelectrònica.
- Conèixerels serveis bàsics que ofereix laindústriade lainformació electrònica.
-Avaluar el suportdigitalcom anou mitjà d'expressió.
- Comprendrela naturalesainterna dels documentsdigitals.
-Avaluar elslímits iles possibilitats dels sistemes de recuperació d'informació.

- Proposar estratègies de recuperació de la informació d'uns fons documental per satisfer una necessi-
tat d'informació.

-Adquirirunvocabularibàsic relatiu alcamp delagestió dels documentselectrònics.

COMPETÈNCIES GENÈRIQUES:
- Reforçar la capacitat d'anàlisi i de síntesi aplicada alagestió i organització de lainformació
- Reforçar la capacitat d'ús i adaptació de diverses tècniques de comunicacióoral i escrita amb els usua-
ris de la informació

- Consolidar les habilitats en l'ús de softvvare genèric (ofimàtica)
- Ferús de lallenguapròpiai de les estrangeres (amb preferèncial'anglès)
-Aprendrea fer raonamentscrític en l'anàlisii lavaloració d'alternatives
- Prendre consciència de la necessitat d'un compromísètic en les relacions amb els usuaris i en la gestió
de la informació

- Enfortir lacapacitat detreballarenequip
- Consolidar la capacitatper emprendre milloresiproposar innovacions

COMPETÈNCIES ESPECÍFIQUES:
A. Coneixementde l'entornprofessional de lainformació i ladocumentació

-Aprofundiren elvocabularirelatiu alcamp de la informacióelectrònica.
- Conèixerels principals actors que participen en el cicle de la informació (autors, editors, produc-
tors, distribuidors, usuaris finals) i reflexionar sobre els canvis que afecten a aquest cicle a conse-
quència de lapopularització delvveb.

-Aprofundirenels sistemes de cercai recuperacióde la informació.
-Aprendretècniquespergestionar la documentacióelectrònica.

B. Interacció amb els productors, usuarisi clients de lainformació
- Fer conscienta l'alumne de la importància de conèixerfonts d'informació especialitzades que per-
metin respondrea les necessitats dels usuarisfinals.

- Facilitar l'anàlisii la interpretació de les necessitats de productors, usuarisi clients de la informa-
ció.

C. Identificació, autentificaciói avaluació de recursos d'informació

- Conèixer nousrecursos d'informació especialitzats i aprendre a identificar-neels seus puntsfortsi |
febles (es treballaran especialment les bases de dades).
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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.
Autoaprenentatge a través dels materials de suporta l'assignatura penjats al Campus Virtual i els dos-
siers d'articles que podreu adquirir aArtyplan.
Atenció personalitzada mitjançanttutories setmanalsi consultesvia correu electrònic.
Pràctiquesindividualsi/o engrup fora de l'horari de classe.

AVALUACIÓ:
Peraprovarl'assignaturacaldrà superar:

a.Un examenfinal de caràcter teòrico-pràctic (4500)

b. Les pràctiques (5000)
c. Laparticipació al fòrum de assignaturai l'assistènciaa classei a tutories(500)

CONTINGUTS:

1. Introducció alainformació electrònica.
2. Tipologia de sistemes d'informació electrònicai els actors que participen al cicle de la informació
electrònica.
3. Els productesde recuperació dela informació.
4. Els productes de recuperació electrònica
5. Lagestió de documentselectrònics (GDE):classificació i avaluació.

6. Les tecnologies de recuperacióde lainformació. Introducció a les metadades.

BIBLIOGRAFIA:
Abadal Falgueras, Ernest (1997). Els Serveis d'informacióelectrònica, què sónipera què serveixen. Barcelona:

EUB.(Textos docents EUB,83). 170 p.

Abadal Falgueras, Ernest (2001). Sistemasy serviciosde información digital. Barcelona:Trea. 147 p.

LópezYepes,José (coord.) (2002).Manualde cienciasde la documentación. Madrid: Pirámide.
Recoder, MariaJosé; Codina, Lluís;Abadal, Ernest (1991). Información

electrónicay nuevas tecnologías. Barcelona: Promociones y Publicaciones Universitarias. (Comunicación
yRelaciones Públicas, 9).

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

Rovira, C. [et al.} 004). Información y documentación digital. Barcelona: Institut Universitari de
LingúísticaAplicada: UPF.(Série Materials,3).
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Tècniques d'expressió i de comunicació (TEIC)

B222
TIPUS D'ASSIGNATURA:Obligatòria (2n quadrimestre, 1r Curs)

NOMBREDE CRÈDITS: 6
NOMBRE DE CRÈDITS ECTS:5

PROFESSOR:LlorençSOLDEVILA

OBJECTIUS:
Apartir de les tècniques de composició detextos,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'incideixen especial en la redacció de documentspropis de l'àmbit de la
biblioteconomia, de lainformació i de la documentació.

COMPETÈNCIES GENÈRIQUES:
- Estimular i reforçar la capacitatd'anàlisii síntesi.
- Incentivar lacuriositat sobretottipus de temes.
- Dotarde recursos per ala resolució deproblemes.
- Completar les destresesen l'ús de lainformació.
- Desenvolupar lacapacitat d'organitzacióiplanificació.
- Fomentar lapreocupació perla qualitat.

COMPETÈNCIES ESPECÍFIQUES:
-Reforçar l'aprenentatge dels aspectes gramaticals més conflictius.
-Assimilar teòricamentipràcticamentla distinció entre registres.
- Reconèixer diferentstipus de textos.
- Millorar lacomunicació correcta oraliescritaen catalàestàndard.
-Donar a conèixerels aspectes més complexosi controvertits de la llengua i obtenció de criteris per a
Pautocorrecció.

- Millorar la capacitatd'anàlisi i de síntesi textual.
-Afermar la destresaen l'ús de les fontsbibliogràfiques.

METODOLOGIA:

L'assignaturaés cent per centpràcticai, per tant, exigeix la realització d'activitats individuals 0 col-lec-
tives de caire molt divers: anàlisi i redacció de textos,exercicis gramaticals, lectures, resums, esquemes,

comentari ipreparació d'exposicionsorals.

AVALUACIÓ:
- Elementsd'avaluació: adquisició dels coneixementsexposatsa classe. Aplicació pràctica d'aquests co-
neixements. Assistènciai participació a classei enles activitatsprogramades.

- Instruments d'avaluació: exercicis, activitats i questionarisplantejats a classe. Preparació i producció
d'una exposició oral. Examen final.

-Criteris per al càlcul de la qualificació final: exercicis, activitats i quiestionaris a classe (4099).
Exposicióoral30%). Examenfinal (30%; cal superarl’examenper superar l'assignatura).

CONTINGUTS:
1. Introducció al'expressió oral i Pescrita. Diferéncies contextuals i textuals.
2. Lexpressi6 oral.

2.1. Criteris d'elocució formal

 

54. GUIA DE L'ESTUDIANT 2007-2008 BIBLIOTECONOMIA I DOCUMENTACIÓ

 

 



 

2.2. Lexposició oral
2.3. Formes comunicatives dualsiplurals

3. Lexpressió escrita
3.1. Estructura del text

3.2. Elprocés de redacció d'un text
3.3. La tipologia de textos

3.4. Convencionsortotipogràfiques
4. Obreslingúístiques de consulta

4.1. Diccionaris ivocabularis

4.2. Llibres d'estil i manuals gramaticals
4.3. Verificadorsortogràficselectrònics

BIBLIOGRAFIA:
Amadeo, ImmaiSolé,Jordi. Curspràcticde redacció. Barcelona: Columna, 1996.

Badia, Joan: Brugarolas, Núria: Torné, Rafel, Fargas, Xavier. Elllibre 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: Teide, 1991.

Coromina, Eusebi. Pràctiques d'expressióicomunicació. 6a reimpr. Vic: Eumo, 1996.
Coromina, Eusebi. El9 Nou. Manualde redaccióiestil. 4a reimpr. Vic: Eumo, Premsa d'Osona: Diputació

de Barcelona, 1997.

Cros, Anna; Segarra, Mila; Torrent, Anna M.(cur.). Llengua oral i llengua escrita a la televisió. Barcelona:

Publicacions de l'Abadia de Montserrat, 2000.

Institut d'Estudis Catalans. Secció Filològica. Propostaper a un estàndard oral de la llengua catalana. I:
Fonètica. xareimpr. de la 3a ed. Barcelona: IEC, 1999.

Julià iMuné,Joan (ed.). Llenguairàdio. Barcelona: Publicacions de l'Abadia de Montserrat, 2000.

Laborda, Xavier.De retòrica.La comunicaciópersuasiva. Barcelona: Barcanova, 1993.

Mestres,Josep M.; Costa,Joan; Oliva, Mireia; Fité, Ricard.Manuald'estil. La redacció il'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,Antòniai Genescà, Gabriel. Tèsis i treballs.Aspectesformals. Vic: Eumo, 2000.

Rubió,Joanai Puigpelat, Francesc. Comparlarbéenpúblic. Barcelona: Pòrtic, 2000.
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PROGRAMESDE LESASSIGNATURES OPTATIVES DE 2N CURS

Màrquetingde Serveis i d'Unitats d'Informació

B100

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

NOMBRE DE CRÈDITS: 6

NOMBRE DE CRÈDITS ECTS:5

PROFESSORA:AmèliaFORASTERSERRA

OBJECTIUS GENERALS DELASSIGNATURA:
- Introduir els coneixementsbàsics del màrqueting.la seva aplicació.
- Dissenyar i planificar estratègies de màrqueting perabibliotequesi unitats d'informació.
- Realitzarunplade qualitat demàrqueting.
- Estudiar i segmentar els perfils dels diferents usuaris segonsles diversestipologies de centres.
- Establir criteris d'avaluació.

COMPETÈNCIES GENÈRIQUES:
-Dominar les tècniquesde diagnosii avaluació.
- Fomentar la capacitatdetreballar en equipi d'integració en equips multidisciplinaris.
-Tènir capacitatperemprendre milloresiproposarcanvis i innovacions.
-Tènir la capacitat d'adaptació als canvis que es donen a l'entorn.
-Tènir la capacitatde direcció ilideratge.
-Dominar elsmètodesd'organitzaciói planificació.
-Tenir capacitat ded'anàlisii de síntesi.

COMPETÈNCIES ESPECÍFIQUES:

-Dissenyari planificar estratègies de màrquetingidifusió.
- Consolidar el coneixementde l'entornprofessional de la informació i la documentació.
-Aprofundir enlesdiferents tècniques d'elaboraciói difusió de la informació.
- Entendre, controlar i optimitzar els recursosde l'organismeoinstitució.
- Saberpreveure, organitzari gestionar projectes tècnics.

-Aprofundir en les tècniquesper identificar els puntsfortsi febles d'una organització. d'un producte o
d'un servei.

METODOLOGIA:
Assignaturade caràcter pràctic que combinala teoria amb la realització de diversos exercicis i supòsits
pràctics.

PLA D'AVALUACIÓ:
L'avaluació de l'assignaturaes farà mitjançantla realització de treballs obligatorisal llarg del curs que es
complementaranamb l'examenfinal.

CONTINGUTS:
1. Introducció i conceptesbàsics de màrqueting.

Breu introducció històrica al concepte de màrqueting. S'analitzen els diversos conceptes bàsics:
béns, serveis, productesi idees. Es defineixen conceptes com: necessitat i demanda. S'estudiala rela-
ció queexisteix entre el màrqueting i les vendes. S'analitzen les novesorientacionsdisciplinàries, es-
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pecialmentles d'intercanvi. S'analitzen també els diversos enfocamentsquela relació d'intercanvi
genera. Es comentenles diferents definicions quepodem trobar sobre el tema.

2. La segmentació del mercat.

Es fa unadefinició del concepte de segmentació. S'analitza la segmentació des del punt de vista de la
seva utilitat, requisit, criteris i variables. S'estudia quina és la metodologia i quinessón les tècniques
de segmentació de mercat, així com l'aplicació de la segmentació en el disseny d'una estratègia de
màrqueting.

3. Elmàrquetingno empresarial: elmàrqueting deserveis.
Aquíparlarem d'una una ampliació moderna del conceptetradicional de màrqueting: el concepte de
màrqueting no empresarial. Ens servirà per introduir els conceptes de màrqueting públic i de màr-
queting d'institucionsno lucratives.Annalitzaremcom espotaplicar lametodologia del màrqueting
al móndels serveis,i especialmenta l'àmbit de les bibliotequesi unitats o serveis d'informació.

4. Laplanificació estratègica.

Aproximació la planificació estratègica (a tercer curs dins l'assignatura de GRUI, Gestió de
Recursosi Unitats d'Informació,s'estudiaenprofunditat). És dissenyaun plaestratègic, partintde la
teoria elaborada i de l'estudi d'alguns casos. S'analitza la importància de l'avaluació (anàlisi de resul-
tats) dins de qualsevolplanificació de màrqueting.

$. La qualitat enunmón deserveis.
S'analitza el concepte de qualitattotal aplicat almón dels serveis.

6. E-màrqueting.Estratègies de màrqueting a Internet.
Introducció a les noves possibilitats que ofereix Internet per a fer accions de màrqueting. Concepte
i fonaments delMàrqueting Digital.
Coneixementdelmodelconceptual de l'Estratègia deMàrquetingDigital.
Importància delMàrquetingen elmón online.
Eines delMàrqueting Digital.

BIBLIOGRAFIA:
Cbias,Josep.Elmàrqueting: Comprendreperactuar. Barcelona: Proa /Columna, 1997.
Codina,Jaume: Cristóbal, Eduardi altres. Introduccióalmàrqueting. Barcelona: EditorialUOC,2002.
Costa,JosepM. Gestióde laqualitatenunmón deserveis. Barcelona: Gestió 2000, 1998.
Grónroos, C. Marketingygestión de servicios:lagestión de losmomentos de la verdady la competencia en losser-

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: estrategiasde marketingy calidad. Madrid: Tecnos ; Barcelona:
UniversitatPompeu Fabra, 1999.

Santesmases, Miguel. Marketing: conceptosy estrategias. Madrid: Pirámide, 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
NOMBRE DE CRÉDITS ECTS:5

PROFESSORA:IreneLLOP

OBJECTIUS:

- Oferirunapanorámicahistórica i descriptiva del llibre manuscrit.
-Adquirir els coneixementsielvocabulariespecialitzat sobre aquest tema.
- Conèixerl'estructura,tipologia,funcionsiusuaris delsllibres manuscrits.

COMPETÈNCIES GENÈRIQUES:
- Proporcionaruna metodologia detreball
- Reforçar lacapacitat de d'anàlisii de síntesi
-Acréixerlacuriositat intellectual

COMPETÈNCIES ESPECÍFIQUES:
- Conèixer l'evolució històrica delllibre manuscrit

- Entendre lahistòria delllibre manuscrit en el context cultural i artístic del moment

-Proporcionar elementsi einesper a descriure elsmanuscrits

METODOLOGIA:

Lesclasses combinaran la partteòricai els exercicis pràctics. Lexposició dels temes es complementarà
amb la lecturade documents,il'lustracions o projeccióde transparènciesi diapositives.Tambéesrealit-
zaranvisites a arxius.

AVALUACIÓ:
Es valorarà l'assistènciai la participació a classe. Hi haurà dos treballs obligatoris (40060 cadascun) i un
examen final fonamentalmentpràctic (4000).

CONTINGUTS:

1. Introduccióa l'estudi delllibre manuscrit.
1.1 Conceptesi terminologia.
1.2 Els diferents suportsde l'escriptura.
1.3 Formesdelllibre manuscrit.

1.4 Confecció delllibre manuscrit.
2. Elllibre manuscrit al'Antiguitat.

2.1 El llibre manuscrit almóngrec.
2.2 Elllibre manuscrit almónromà.

3. El llibre manuscrit a l'AltaEdat Mitjana.
3.1 Context històric general.
3.2 Lasituació a lapenínsulaitàlica.

3.3 Laparticularitat insular.

3.4LaGàlia, bressol d'ungran imperi.
3.5La singularitat de lapenínsulaibèrica.

4. Elllibre manuscrita la Baixa Edat Mitjana.
4.1 Contexthistoric general
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4.2 L'aparició de lesuniversitats
4.3 Ehumanisme.

4.4 Literaturallatinaivernacla.
4.5 Evolució enla descripció i enquadernació delllibre manuscrit.

BIBLIOGRAFIA:

Bàsica:

Alturo i Perucho,Jesús. Ellibre manuscrita Catalunya: orígens i esplendor. Barcelona: Departamentde la
Presidència (Generalitat de Catalunya), Editorial 92 (Som i Serem,14), 2001.

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 i/ustracióny la decoración dellibro manuscrito en Catalufia. Contribución alestudio

delaminiaturacatalana. Barcelona:Asociaciónde Bibliófilos, 1960-1965,3 vol.
Escolar Sobrino, Hipólito. Historia universaldellibro. Madrid: Pirámide,1993.

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

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

Bibliologica), 1995.

Zimmerman,PÉcrire etlire en Catalogne (IXè-XIIè siècle). Madrid: Casa deVelázquez, 2003.

Complementària:
Bohigas Balaguer, Pere, Mundó,AnscariM.: Soberanas,Amadeu-). "Normespera la descripció codico-

lògica dels manuscrits",Biblioteconomia, 77-78 (1973-1974), pág. 93-99.

BrugallaTurmo, Emili. Elarte en ellibroy en la encuadernación. Bilbao: GranEnciclopediaVasca,1977.
Fernández Catón,José María (ed.). Creadores dellibro: delmedievo alrenacimiento. Madrid: Ministerio de

EducaciónyCultura, 1994.
Gayoso Carreira, Gonzalo. Historia delpapelenEspaña. Lugo: Diputación Provincial, 1994.
Lemaire,Jacques.Introductionà la codicologie. Lovain-La-Neuve:Institut d'Études Médiévales,1989.
Miquel, Pilar de (ed.).LaBiblia en los códicesdeEspaña. Madrid: BAC; Miñón, 1970.
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PROGRAMESDELESASSIGNATURESTRONCALSI OBLIGATÒRIES
DE 83RCURS

Informació icomunicació ales organitzacions(ICO)

B133

TIPUS D'ASSIGNATURA:obligatòria (1r quadrimestre,3r Curs)
NOMBRE DE CRÈDITS:6
NOMBREDE CRÈDITS ECTS:ç

PROFESSOR:JavierLEIVAAGUILERA

OBJECTIUS GENERALSDE L'ASSIGNATURA:

L'assignatura Informació i Comunicació a les Organitzacions, pretén aconseguir que els alumnes quela
cursin adquireixin un coneixement profund de què és una organització, de quines necessitats d'infor-
mació téi genera i dels beneficis que unagestióintel-ligent de la informació aporta com a suport a la
presa de decissionsi a la consecució dels seus objectius corporatius.

En finalitzarl'assignatura els alumnes:
- Hauraninterioritzatels conceptes d'informació i comunicació enl'àmbit de les organitzacions.
- Hauran adquirit la capacitat d'anàlisi de les necessitats d'informació de les organitzacions a través
d'unprocésd'auditoria de lainformació.

-Tindran un coneixement general al voltat de disciplines emergents afins a la gestió de la informació
(gestió delconeixement, gestió del capital intellectual,intel-ligència competitiva, etc)

COMPETÈNCIES GENÈRIQUES:
- Reforçar la capacitat de d'anàlisii de síntesi
-Proporcionarunametodologia detreball
-Adquirir elvocabulari i conceptes propis de l'àreade coneixementde la carrera
- Promoureeltreballautònom
- Desenvolupar tècniquesd'anàlisi i presade decisions
- Fomentar la capacitat de direccióilideratge
- Facilitar mètodesd'organitzaciói planificació

COMPETÈNCIES ESPECÍFIQUES:
- Identificar, autentificar i avaluar els recursos d'informació

- Dissenyari planificar estratègies de màrquetingidifusió
-Aprendre, controlar i optimitzar els recursosde l'organismeo institució
- Oferir tècniquesperidentificar els puntsfortsi febles d'una organització. d'unproducte o d'un servei
-Adquirir el domini de destresesen l'úsi anàlisi de lainformació

PLA D'AVALUACIÓ:
Realització de 3 exercicis durantel curs que representaran el 8070 dela nota, i un examenfinal que re-
presentaràel 2000 restant.

CONTINGUTS:

1.Aproximació a l'auditoria de lainformació ales organitzacions
1.1. Infomap
1.2. Anàlisi dels fluxos d'informació
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1.3. Soft SystemMethodology(SSM)
1.4. MètodedeS.J. Buchanan

2. Proposta d'auditoria de la informació
2.1. Planificació
2.2. Promoció
2.3. Metodologia perala recollida de dades

2.3.1. Anàlisi de dades disponibles
2.3.2. Reunions informals

2.3.3. Els qiiestionaris

2.3.4. Entrevistes

2.3.5. Observació

2.4.Anàlisi de l'estructura organitzativa
2.4.1.Valors, missió, objectiusi estratègia
2.4.2. Estructura organitzativa formal
2.4.3. Lorganitzacié informal
2.4.4. Elements mediambientals

2.5. Anàlisi de les entitats de recursos d'informació
2.5.1. Analisi dels recursos d'informació
2.5.2.Analisi de lespersones clauenPús d'informació

2.5.3. Análisi de les tecnologies de lainformació
2.5.3.1.Auditoria de Sistemes de Gestió de Bases de Dades

2.5.4. Anàlisi dels fluxos d'informació i interaccions

3.1. Procesamenti interpretació deles dades
3.1.1.Aclaracions terminològiques
3.1.2. Indicadorsd'activitati controlde qualitat
3.1.3. Indicadorsd'activitati suport a lapresade decisions
3.1.4. Anàlisi d'activitati recursoshumans
3.1.5.Tipologia d'indicadors
3.1.6. Criteris que hande seguir els Indicadorsd'activitat

3.2. Formulació de recomanacionsiinformefinal
3.2.1. Elinforme final
3.2.2. Presentació delsresultats

4.1. Fonaments conceptuals delaGestió del Coneixement
4.1.1 Introducció

4.2. Conceptes bàsics: dada, informació i coneixement

4.2.1.Tipologiade coneixements
4.2.1.1. Coneixementtàcit-Coneixementexplícit
4.2.1.2. Coneixementindividual-Coneixementorganitzacional o col-lectiu
4.2.1.3. Coneixementintern-Coneixement extern

4.3. L'aprenentatge com a componentdeles organitzacions
4.3.1. Aprenentatge i coneixement

4.3.2. Fonaments conceptuals dela teoriade l'aprenentatge:l'escola constructivista
4.3.3. La teoriade l'aprenentatgesignificatiu

4.3.4. L'aprenentatgea través dels processosde cercad'informació
4.3.5. Aplicabilitat del modelconstructivista d'aprenentatgei la gestió del coneixementen plata-
formesd'e-learning.
4.3.6. Einesper l'e-learning

4.3.7. Aules virtuals
4.3.8. Biblioteca digital
4.3.9. Mapes conceptuals de representació del coneixement
4.3-10. Conclusions
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4.4. El fluxde coneixementales organitzacions
4.4.1. Introducció
4.4.2. Elcicle devidanatural delconeixement

4.4.3. Creació

4.4.4. Codificació

4.4.5. Processament

4.4.6. Compartiment
4.4.7. Adquisició
4.4.8. Aplicació

4.4.9. Conclusións

BIBLIOGRAFIA:
Abbot, C. Performance measurementin 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.
Burk, C.F; Horton, FW. Infomap: a complete guide to discovering corperate information resources.

EnglewoodCliffs,NewJersey: Prentice Hall, 1988.
ColetE,etal. Sistemesd'informacióreptespera les organitzacions. Barcelona: ProaColumna,1998.

Cornella,A. Capa l'Ecologiade lainformació?[en línial.
http://www.infonomics.net/cornella/ aecol.pdf(Consultat: 20.05.2004).

Cornella, A. Infonomia.com: la gestión inteligente de la información en las organizaciones. Versión 1.0. 2* ed.
Bilbao: Deusto, 2002.

Davenport, Thomas H. Working knowledge: how organizations manage what they know. Boston, Mass.:
Harvard Business SchoolPress, cop. 1998.

Hodge,B.J.;W. P Anthony; L. M. Gales. Teoría de la organización: un enfoque estratégico. Madrid: Prentice
Hall, 1998.

Itami, H.MobilizingInvisibleAssets. Cambridge, Massachusetts: Harvard, UniversityPress, 1987
Mintzberg, H. Lestructura deles organitzacions. Barcelona:Ariel, 1994
Orna, E.Practical informationpolicies: how to manage informationflow in organitzations. Londres: Gower,

1990.
Soy Aumatell, C. Auditoría de la información análisis de la información generada en la empresa. Barcelona:

Universitat Oberta de Catalunya, 2004.
Steuart, R.; Moran, B. Gestióde bibliotequesi centres d'informació. Lleida: Pagès, Barcelona: Diputació de

Barcelona, 1998.

Stover, Mark. Leading the wired organization: the informationprofessionals guide to managing technological
change. NewYork [etc.}: Neal-Schuman,cop. 1999.
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Organització i administració de biblioteques (OAB)

B113
TIPUS D'ASSIGNATURA:Troncal (1r quadrimestre, 3r curs)

NOMBRE DE CRÈDITS: 6
NOMBRE DE CRÈDITS ECTS:5

PROFESSORA: RicardGIRAMÉ

OBJECTIUS:

Oferirels principis teòricsi pràctics de l'organització i l'administració de les biblioteques i mostrar el
funcionamentgeneral d'una biblioteca. Subministrar eines per a l'anàlisi des de la realitat del sistema
bibliotecari actual. Examinar els diversos sistemesbibliotecaris a partir de les normatives nacionals i
internacionals, aixícom dela legislació existent. Explicar els diferents models debiblioteca:biblioteca
tradicional, biblioteca híbrida, bibliotecavirtual i bibliotecaelectrònica.

COMPETÈNCIES GENÈRIQUES:
-Tènir capacitatde d'anàlisii de síntesi aplicadesalagestiói organització de la informació.

- Dominar les diverses tècniques de comunicació oral i escrita amb els usuarisde la informació.
-Dominar les einesi recursos de treball informàtic.
-Aprofundiren elvocabulari i conceptes propisde l'àreade coneixementdela carrera.
- Fomentar la capacitat de treballaren equip.

-Dominar les tècniques deresolució de problemesi presa de decisions.
-Tenir la capacitat de direcció ilideratge.
-Dominar els mètodesd'organització iplanificació bibliotecària.

COMPETÈNCIES ESPECÍFIQUES:

- Consolidar elconeixementde l'entornprofessional de la informaciói ladocumentació.
- Dominar les tècniquesde gestió dela col'lecció i fons documental.
- Dominarles tècniques d'organizació i emmagatzematge dela informació.
-Dominar les tècniques d'adquisició deproductes documentals enunentorn bibliotecari.
- Saber entendre, controlar i optimitzar els recursosdelabiblioteca.
- Conèixerels processos de conservaciói tractamentfísic dels documents.

METODOLOGIA:

Seran classes participatives, on es combinarà les exposicionsteòriques referents a les teories més re-
centssobrel'organitzaciói la gestió de biblioteques, amb les aplicacions pràctiques que s'estan donant
a l'àmbit bibliotecari. Durant el curs es programaràla visita a algun Centre de documentació o bibliote-
caperpoder copsar els coneixementsadquiritsal'assignatura. I

  
AVALUACIÓ:

S'avaluarà el treball fet per l'estudiantal llarg detotel curs, mitjançantl'avaluació continuadai la realit-
zació de treballs obligatoris(teòricsi pràctics) de l'assignatura. Lanota final s'obtindrà dels resultats de
l'avaluació continuadai dela realització de l'examenfinal.

CONTINGUTS:
1. Definició i conceptesbàsics.

2. Evolució històrica delesbiblioteques
3. Planificació i organització debiblioteques
4. La colHecció | 
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4.1. Tipologies documentals

4.2. Laconstitucióde la colleccióinicial
4.3. El desenvolupamentdeles col-leccions
4.4. Anàlisi de les necessitats

4.5.Tractament i ordenació

4.6. Avaluació
4.7. Difusió dela col-lecció

5. L'usuari

5.1. Estudis d'usuaris
5.2. Formació d'usuaris

6. Els serveis de labiblioteca
6.1. El servei de présteci consulta a sala
6.2. Servei de préstec
6.3. Informació bibliogràficai de referència
6.4. Serveis d'extensió bibliotecària

7. Ledifici de labiblioteca
7.1. Recomanacionsi principis generals

7.2. Distribució d'espais
7.3. Mobiliari iequipament

7.4. Senyalització dela biblioteca
8. Les principals tipologiesbibliotecàries

8.1. Les biblioteques públiques
8.2. Les biblioteques universitàries
8.3. Les biblioteques nacionals
8.4. Les biblioteques escolars
8.5. Les bibliotequesespecialitzades
8.6. Sistemabibliotecari de Catalunya
8.7. El pas dela biblioteca presencial a la biblioteca virtual. Lesbibliotequeshíbrides, electròniques,
virtualsi digitals.

BIBLIOGRAFIA:

Bryson,J. Técnicas de gestiónpara bibliotecasy centros de información. Madrid: Fundación Germán Sánchez
Ruipérez, Pirámide, 1992.

Caravia. S.La bibliotecaysu organización. Gijón: Trea, 1995.
Díez Carrera, Carmen.Administración de unidadesinformativas. Gijón: 'Trea, 2002.

Dominguez, M.R. Nuevasformasde organizacióny serviciosen la bibliotecapública. Gijon: Trea, 1996.
Fuentes,JuanJosé. Evaluación de bibliotecasy centros de documentación e información. Gijón: Trea, 1999.

Himmel, Ethel;Wilson,WilliamJames. Planificarper aconseguir resultats: Unprocés de transformacióde la
bibliotecapública. Lleida: Pagés Editors; Barcelona: Diputació de Barcelona, 2001.

IFLA.Section of Public Libraries. Directriusper a bibliotequespúbliques. Barcelona: Col-legi Oficial de
Bibliotecaris-Documentalistes de Catalunya, 1987.

Lozano Díaz, Roser. La bibliotecapública del siglo XXI. atendiendo clientes, movilizando personas. Gijón:
Trea, 2006

MaganWals,J.A. (coord.) Tratado básico de biblioteconomía. Madrid: Complutense, 1995.
Orera Orera, L.Manualde biblioteconomía. Madrid: Sintesis, 1996.

Spiller, David. Provisióde recursos d'informacióper als usuaris de biblioteques. Lleida: Pagès Editors, Barce-
lona: Diputació de Barcelona, 2003.

Steuart, R., Moran, B. Gestió de biblioteques i centres d'informació. Lleida: Pagès Editors, Barcelona:
Diputació de Barcelona, 1998.
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Gestió de recursos en unitats d'informació (GRUI)

B123

TIPUS D'ASSIGNATURA:Troncal (1r quadrimestre,3r curs)

NOMBRE DECRÉDITS:6
NOMBRE DECRÉDITS ECTS:5

PROFESSORA:AmèliaFORASTERSERRA

OBJECTIUS GENERALS DE LASSIGNATURA:

L'assignatura proporciona els mètodesi les tècniques perplanificar unitats d'informació i gestionar de
forma eficientels recursos humans, econòmicsi els seusserveis. Aporta les tècniques bàsiques de màr-
queting i de comunicacióperaplicar als centresd'informació.
En acabar la matèria,l'alumne ha de sercapaç de:
1. Planificarun servei o unitat informativa i desenvolupar els documents necessaris 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 (internai externa) delservei i determinar les solucions més adients en
funció de les seves capacitats.

COMPETÈNCIES GENÈRIQUES:
-Tènir capacitat de d'anàlisiide síntesi.
- Dominar les metodologiesde treball.

-Aprofundiren elvocabulari i conceptespropisde l'àrea de coneixementdela carrera.
- Fomentar la capacitat de treballaren equip.
- Promoureel treball autònom.
-Fomentar la capacitatde crítica i autocrítica.

-Dominar les tècniquesde resolució de problemesi presa de decisions.
-Tènir la capacitatde direcció i lideratge.
-Dominar els mètodesd'organitzacióiplanificació.

COMPETÈNCIES ESPECÍFIQUES:

- Consolidar el coneixementde l'entorn professional de la informaciói ladocumentació.

-Aprofundir enles diferents tècniquesd'elaboraciói difusió de la informació.
- Utilitzar i posar en pràctica mètodes,tècniquesi eines informàtiques per a la implantació i explotació
de sistemes d'informació.

- Entendrei saber aplicarles tècniquesde gestió administrativa.
- Dissenyari planificar estratègies de màrquetingi difusió.
-Dominar les tècniquesd'adquisició de productes documentalsen funció d'unapolítica establerta
-Entendre, controlar i optimitzar els recursosde l'organismeo institució

- Conèixerl'organització física de l'espai de treball, de conservació, de la recepciódelpúblic, o d'expo-
sicions

-Saber preveure, organitzarigestionarprojectes tècnics.

-Aprofundir en les tècniquesperidentificar els punts forts i febles d'una organització. d'un producte o
d'un servei.

METODOLOGIA:

L'assignatura combinalessessionsteòriques amb els comentaris d'enfocamenti sessionspràctiques du-
tes a termea diferentsbibliotequesi centres d'informació.
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Concretament:
- La teoria es concretarà treballant amb estudi de casos i exemples extretsdesituacionsreals.
- S'analitzaran diferents propostes que mostren la pluralitat de les solucions aplicades a les bibliote-
ques.

—Les classes esbasaran en una metodologiaparticipativa que fomentila discussió i l'exposició raonada
de la diversitat d'opinionsi solucions pràctiques.
-La matèria de l'assignatura es complementa ambla lectura obligatòria d'articles especialitzats, així
com delectures complementàries.

- S'hauran derealitzar diferents treballs obligatoris alllarg del curs

PLA D'AVALUACIÓ:
L'avaluació del'assignaturaes faràal llarg de tot el curs mitjançantla realització d'exercicis i de treballs
pràctics.També estàprevistaunaprovafinal.

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

1.1. Introducció.
1.2. Planificació estratégica.
1.3. Missió i objectius.
1.4. Anàlisi del contextextern.
1.5.Anàlisi del context intern.

1.6. Polítiquesi estratègies.
2. Lorganització.

2.1. Definició d'organització.
2.2. Especialització horitzontalivertical.
2.3. l'organigrama.

3. Lagestió econòmica.

3.1. El controldel pressupost.
3.2. Elpressupost.
3.3. Tàrificació de serveis, mecenatgeipatrocini.

4. Lagestió dels recursos humans.
4.1. Introducció.

4.2. La descripciódelsllocsde treball.

4.3. Selecció de personal.
4.4. Tècniquesde gestió de personal.

4.5. Formació delpersonal.

4.6. Avaluació delrendiment.
$. La Comunicació ales organitzacions.

5.1. Introducció.
5.2. El sorollel feed-backenla comunicació.

5.3.Tipus de comunicació.

5.4. Els fluxos de la comunicació formal.

5.5. Lacomunicació informal.

5.6. La comunicacióinterna deles organitzacions.
5.7. Lacomunicació corporativa externa.
5.8. La comunicacióvisual corporativa.

5.9. Les intranets corporatives

6. Gestió de recursostecnològicsi gestió d'edificis.

6.1. Evolució del mercat.
6.2. Sistemesintegratsde gestió bibliotecària. Descripciói característiques.

6.3. Sistemesgestors de bases de dades.
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6.4. Gestió de l'espai.
7.Avaluació d'unitats d'informació.

7.1.Avaluació de recursos.
7.2.Avaluació deserveis.

7.3. Gestió de la qualitat.
8. Laplanificació bibliotecària i elmàrqueting.

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. Estratègies de màrqueting a Internet: E-màrqueting.
8.4. Gestió dela qualitativaloració del grau desatisfacció de l'usari.

BIBLIOGRAFIA:

Bàsica:

Bryson,J. Técnicas degestiónpara bibliotecasy centros de información. Madrid: Fundación Germán Sánchez
Ruipérez /Pirámide,1992.

Chias,Josep. Elmàrqueting: comprendreperactuar. Barcelona: Proa /Columna, 1997
Clausper a l'èxit: indicador de rendimentper a biblioteques públiques. Barcelona: Eumo / Diputació de

Barcelona/COBDC,1995.

Corral, Sheila. Strategicmanagementofinformationservices:aplanninghandbook.Aslib, 2000.
Díez Carrera, Carmen.Administraciónde unidadesinformativas. Gijón: Trea, 2002.

Domínguez, M. R. Nuevasformasde organizacióny serviciosen la bibliotecapública. Gijón:Trea, 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.

Lancaster, F.W. Evaluación dela biblioteca. Madrid:ANABAD,1996.

Lozano Díaz, Roser. La bibliotecapública del siglo XXI: atendiendo clientes, movilizando personas. Gijón:
Trea, 2006.

RamosSimón,L. E. Dirección, administracióny marketing de empresas e instituciones documentales. Madrid:
Síntesis, 1995.

Sanz Casado, E. Manual de estudios de usuarios. Madrid: Fundación Germán Sánchez Ruipérez /

Piràmide, 1994.

Stueart, R., Moran, B. Gestióde bibliotequesi centres d'informació. Lleida: Pagès / Diputació de Barcelona,
1998.

Complementària:
Artal, Carmen. La Bibliotecapública vistapels ciutadans: informe de l'estudirealitzat a tres ciutats 1998/99.

Barcelona: Fundació Bertelsmann /Diputació de Barcelona. Àrea de Cultura, 1999.
Caravia, S.La bibliotecaysu organización. Gijón: Trea, 1995.

Giappiconi, Thierry; Carbone, Pierre.Managementdes bibliothéques:programmer, organiser, condutreetéva-
luer lapolitique documentaire et les services des bibliotbeques de servicepublic. Paris: Electre-Cercle de la
Librarie, 1997.

Hodge, B.J.;W. P.Anthony; L. M. Gales. Teoría de la organización: un enfoque estratégico. Madrid: Prentice
Hall, 1998.

LópezYepes,J. (coord).Manualde informacióny documentación. Madrid: Pirámide, 1996.
Morris, Beryl. Firststeepsinmanagement. London:LibraryAssociation,1996.
OreraOrera, L.Manualde biblioteconomia. Madrid: Sintesis, 1996.

MeganWalls,J.A. (coord.) Tratado básico de biblioteconomía. Madrid: Complutense, 1995.
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Técniques de recuperació de la informació (TRI)

B143
TIPUS D'ASSIGNATURA:Obligatoria (1r quadrimestre,3rcurs)
NOMBRE DECREDITS:4,5
NOMBRE DECRÉDITS ECTS:4

PROFESSORA:SilviaARANOPOGGI

OBJECTIUS GENERALS DE LASSIGNATURA:
Lassignatura pretén consolidar les nocionsi les habilitats adquirides a les assignatures d'Informació
electrònica, Fonts d'Informació i Llenguatges documentals, mitjançant l'estudi de les tecnologiesapli-
cadesa l'emmagatzematgei la recuperació d'informació, i aprofundint en bases de dades especialitza-
desi enl'emmagatzematgei la representaciói lagestió de sistemes d'informació a Internet.

COMPETÈNCIES GENÈRIQUES:

- Capacitatper aplicar elconeixementa lapràctica
- Habilitat en l'ús de lainformació

- Habilitatper a treballaramb autonomia
- Resolució deproblemes
- Habilitats de recerca
- Habilitatper treballar enun equip interdisciplinari

COMPETÈNCIES ESPECÍFIQUES:

-Aprofundiren les diferents perspectivesteòriques queorientenla recuperacióde la informació.
-Aplicar les coneixementsi la metodologia d'anàlisi conceptual a les demandesd'informacióia lavalo-
ració dels resultats de cercaen sistemes automatitzats.

-Avaluar els recursosmés adients en funció de les demandesd'informació dels usuaris.
-Desenvoluparles tècniquesd'elaboraciód'estratègies de cerca en funció dels diversos factors que con-
dicionen larecuperació.

- Entendrei conèixerla tipologia dels sistemesd'organització i recuperació de la informació enentorns
automatitzats, aixícom la seva estructuraiutilitat en la cerca d'informació electrònica.

- Comprendrelautilitat dels llenguatges documentalsen la recuperació d'informació.
- Comprendreels procediments empratsen l'avaluació i mesurade la recuperació.

METODOLOGIA:
Lesclasses a aquesta assignatura són fonamentalmentde caire pràctic. Els temes són iniciats amb una
exposició introductòria teòrica amb exemplificacions pràctiques amb la finalitat d'aclarir l'exposició
dels continguts. Es proposen exercicis pràcticsa classe ambla finalitatde facilitar la cercai el debat dels
resultats. Els treballs es corregeixen col-lectivament amb la intervenció dels estudiants, aclarint dubtes
i analitzant les diverses propostes. S'assignen exercicis per fer a casa ambla finalitat de posar en pràcti-
ca els coneixement adquirits, els quins tambées corregeixen i analitzen en forma collectiva. Es dema-
nen anàlisis de lectures i materials proporcionats pel professor per donar més suport a la comprensió
dels contingutsteòrics.

PLA D'AVALUACIÓ:
Lavaluacióésun procéscontinuati se suportatant enla realització (a classei a casa) d'exercicis pràctics

i anàlisi de lectures, com dela participació a classe. Aquestes tasques tenen l'objectiu de comprovar la
comprensió que l'alumne haassolit dels continguts del'assignaturai el nivell d'habilitat adquirida en el
maneig dels sistemes de recuperació d'informació.Al'acabamentdelcurs es faunexamen com provafi-
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nal. La nota delcursesfa tenint en comptel'examen,els exercicis pràctics,l'anàlisi de lecturesi laparti-
cipació a classe.

CONTINGUTS:
1. Sistemes de Recuperacióde la Informació (SRD

1.1 Introducció alaRecuperació de la Informació
1.2Models de Recuperació de la Informació
1.3 Elementsi funcions dels Sistemes de Recuperació dela Informació

2. Llenguatges Documentals iSRI
2.1 Recuperació de laInformació mitjançantllenguatgelliure
2.2 Recuperacióde la Informació mitjançant llenguatge controlat

3. Sistemes d'Organització i Recuperacióde la Informació (SORI)
3.1 Sistemes de navegació hipertextual

3.2 Motors de cerca
3.3 Recuperacióde la Informació alsOPAC
3.4Altreseines de recuperació a Internet

A. Avaluació dela Recuperacióde la Informació
4.1 Mesuramentdelsresultats: càlcul de l'exhaustivitati laprecisió
4.2Mètodes orientatsa l'usuari
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Practicum (PR)

B213
TIPUS D'ASSIGNATURA:Troncal
NOMBRE DECREDITS:12
NOMBREDE CRÉDITS ECTS: 10

OBJECTIUS:
Entraren contacte amblarealitat del funcionamentde les unitats d'informació.

Conèixeriaprendreavalorar els serveisi els recursosdels centres en funció dels seus objectius.
Realitzar un treball específic segons els interessos del centre de pràctiquesi l'estudianti, per tant,

aprendre a aplicar els coneixementsteòrics adquirits.

METODOLOGIAI CONTINGUTS:

Enprimerlloc, estada de 200 hores enun centre de pràctiques, que programaunatasca individualitza-

da per a cada estudiant d'acord amb el professor tutor de la Diplomatura. En segon lloc, i parallela-
ment, sessions de treball a la Facultat, ambel professortutor, i, al centre de pràctiques, ambel tutor del

centreiel de laDiplomatura. En terceri darrerlloc, elaboració d'unamemòria final.

AVALUACIÓ:
Es valoren lessessionsde treball,l'informe del tutordel centre de pràctiquesi lamemòria.
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PROGRAMESDE LESASSIGNATURES OPTATIVES DE3RCURS

Catalogació de material no-llibre (CMNL)

B300
TIPUS D'ASSIGNATURA: Optativa (1rquadrimestre,3r Curs)

NOMBREDE CRÈDITS: 6
NOMBRE DE CRÈDITS ECTS:

PROFESSOR:MartaTORRA

t Per cursar-la cal tenirADOC aprovadaLDOC:i IBCL.

OBJECTIUS:

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

COMPETÈNCIES GENÈRIQUES:
- Proporcionaruna metodologiadetreballenl'àmbit del materialno llibre.
-Adquirirel vocabularii conceptespropis de l'àrea de coneixement dela carrera especialitzat en mate-
rialno llibre.

- Promourela meticulositat
-Tenir la capacitat d'adaptació als canvis que es donen enun entorn tan canviant com el material no lli-
bre.

-Tèenir capacitatd'anàlisi i de síntesi.

COMPETÈNCIES ESPECÍFIQUES:

-Aprofundiren les diferentstècniquesd'elaboraciói difusió de lainformació especialitzada de material
no llibre.

- Facilitarl'anàlisii la interpretació de les demandesi necessitats de productors, usuarisi clients de lain-
formació especialitzada de material nollibre.

- Conèixerl'entornprofessional delainformaciói la documentació especialitzada en materialno llibre.
- Proporcionar einespergestionar col-leccionsi fons especialitzats en material nollibre.
-Analitzar i representar lainformació especialitzada en material nollibre.

METODOLOGIA:
Combinació de classesteòriques ambla realització de diversosexercicispràctics.

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

curs.

CONTINGUTS:
1. Introducció als materials no-llibre: definició itipologia.
2. Procés, tractamenti característiques dels diversos materials.

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

5. Perspectives de futur.
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Aspectesjurídics de la documentació (AJD)

B400

TIPUS D'ASSIGNATURA:Optativa (2n quadrimestre,3r curs)
NOMBRE DE CRÈDITS:6
NOMBRE DE CRÈDITS ECTS:5

PROFESSOR: Miquel S. GENÍS ISERRA

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.

Tambéestractaran els aspectes documentals que incideixen a l'empresa amb estudi específic de la do-
cumentació empresarial en general i de la contractual en particular. Finalment s'incidirà en l'estudi i
tractament de les noves tecnologies aplicades a la documentació de caràcterjurídic, amb especial refe-
rència a la documentacióelectrònica, firmadigital, protecció de dades de caràcter personal i els drets
d'autor, engeneral i a Internet.També enun àmbit méspràcticesfacilitaran recursosperala cercad'in-
formació jurídica a Internet.
Deforma méscol-lateral s'incidirà en matèriesrelatives a la importància dels aspectes terminològics,
els aspecteshumanístics deldreti la culturajurídica engeneral.

COMPETÈNCIES GENÈRIQUES:
- Coneixementbàsic general del dret i terminologiajurídica.
- Conèixerl'entornprofessional de lainformació i la documentació.
- Introduir al'estudi del marcjurídic i administratiu nacional i internacional dela gestió de la documen-
tació i lainformació.

- Organització i emmagatzematge dela informació.
- Entendrei conèixerels sistemesde cercai recuperació de lainformació.
- Conèixerles tecnologies delainformació aplicadesa l'àmbit del dretprivat.

COMPETÈNCIES ESPECÍFIQUES:

- Conèixer la documentació que es produeix a l'àmbit jurídic (documentació,legislativa, judicial, de la
doctrina jurídica, parlamentària i de laUB).

- Desenvolupar aspectes documentals que afectenl'empresa (documentació contractual).
- Estudi i tractamentdeles noves tecnologies aplicades a la documentaciójurídica.
- Recursospera la cerca d'informació jurídica a Internet

METODOLOGIA:
S'utilitzarà de forma majoritària el campusvirtual, o es dipositaran els documents, instrumentsi refe-
rències necessàries pel seguimentdel cursi que s'utilitzaranper donar suporta la classe magistral, en la

queels estudiants hauran de participar de forma activa. En aquest sentit, es fomentarà queels estu-
diants puguin ferles seves aportacions personalsa la temàtica estudiadai resoldreels dubtesplantejats.
Tambéels estudiants hauran de fer presentacions temàtiques en exposicions orals amb suportde les
novestecnologies.
Els estudiants també hauran de realitzar treballs i comentaris específics sobre els aspectes que oportu-
namentes proposaran.

Realització de controls que successivamentes proposaran per comprovarsi els estudiants han assolit
els continguts tractats.
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AVALUACIÓ:
L'avaluació estaràen relació directa amblaparticipació activa del'estudianten el seguiment delcurs en
la forma exposada a la metodologia, de manera queesfarà una avaluació continuada amb un seguiment
personalitzat de l'alumne per tal d'assessorar i tutoritzar la seva implicació amb la assignaturai el seu
grau d'interativitat (aportacions personals, comentaris,treballs, presentacions, resolució de cassos,re-

alització de controlsetc.).
En aquestsentit,la qualificació finalde laassignatura s'obtindrà dels seguents percentatges:
Assistènciaa classe: 25% I

-Implicació amb la assignatura: 25%

-Realització de treballs, resolució de cassos i comentaris: 25%
-Resolució de controls: 25%

CONTINGUTS:
1. Introducció general al Dret.
2. Introducció general ala documentaciójurídica.
3. Ladocumentació legislativa.
4. Ladocumentaciójudicial.
5. Ladocumentació dela doctrinajurídica.
6. Ladocumentació parlamentària.
7. La documentació administrativa.

8. Ladocumentacióde laUnió Europea,lesinstitucionsi els òrgans de laUnió Europea.
9. La documentació contractual:civil, mercantili laboral.

IO. La documentacióelectrònica: el comerç electrònic,la firma electrònicai el documentelectrònic.

11. Laprotecció de dadesde caràcterpersonal
12. Laprotecció de lapropietat intellectual i els drets d'autorengeneralia Internet
13.-Lapublicitat legal
14.-Lainformació jurídica a Internet: la cerca de recursos de informació a Internet

BIBLIOGRAFIA:
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Aranzadi, 2000.

Colombet, C. Grandesprincipios delderecho de autory los derechos conexos en elmundo. Madrid: UNESCO,
CINDOC(CSIC), 1997.

Cornella, A. La organización de la información en laempresa.

Cruz Mundet J.R. i Mikelarena Peña E. Información y Documentación Administrativa. Madrid: Tecnos,
1998. |

DiversosAutors:ManualdeDocumentaciónJurídica. Madrid: Sintesis, 1998. |
Genís i SerraM.ManualdeDret Civil. Vic: Eumo Editorial, 2000.

Gonzalez López, M. Elderecbo moraldelautor en la ley española depropiedad intelectual. Madrid: Marcial
Pons, 1993.

Latorre,A. Introduccion alDerecho. 15a ed. Barcelona: Àriel, 1999.

MaciàM.LaDocumentacióndela UniónEuropea. Madrid: Sintesis, 1996.

Ruiz Carrillo,A.LaProtección de losDatosde CaràcterPersonal. Barcelona: Bosch,2001.

2.-Legislacióbàsica
Constitució Espanyola
Codi Civil i Codi de Comerç
Legislació Civil Catalana
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Llei de Serveis de la Societat de la Informació i delComerç Electrònic

Llei de Firma Electrònica

Llei Orgànicade Protecció de Dades
Llei de PropietatIntel.lectual

3.-Revistes especialitzades
4.-Premsa digital

5.-Mitjansde comunicacióengeneral
6.-Cercadors d'Internet (básicamentGoogle, Yahoo ila enciclopedia virtualWikipendia)
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Publicacions en série (PS)

B500

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

NOMBRE DE CRÈDITS:6
NOMBRE DE CRÈDITS ECTS:5

 

PROFESSORA:AmèliaFORASTERSERRA

OBJECTIUS:
- Saber definir i aplicardegudamentel concepte de publicació en sèrie,revista i publicació periòdica.
- Entendreel conceptedeserialitat (seriz/, en angles)
- Conèixerelpaperdeles publicacions en sèrie dins dels sistemes d'informació.

-Valorar laimportància deles publicacionsen sèrie en el conjuntdelacol-lecció i fonsbibliotecari.
-Adquirir criteris de selecció i adquisició delfons. Saber organitzar i elaborar els productes de difusió
de la informació.

- Conèixerel paper dela integració de les tecnologies de la informació en els processos d'edició, distri-
bucióigestió de les publicacions en sèrie.

- Conèixerl'estat actual del'accés al document, així com dels principals centresi serveis de subminis-
trament de documents nacionalsiinternacionals.

-Dominar els àmbits temàtics que cobreixenlesrevistes electròniquesi saber-les localitzar.
- Saber organitzar elaborar elsproductes de difusió de la informació.
-Abordar ambclaredat la problemàtica de la propietat intel-lectual en relació a les publicacions en sè-
rie.

- Conèixeriaplicar les normatives internacionals específiquesdeles publicacionsen sèrie.
- Entendreel conceptei leslleis de la bibliometria i veure'n les principals aplicacions en el món acadè-
mic i dela recerca

COMPETÈNCIES GENÈRIQUES:
-Tènir capacitat de d'anàlisii de síntesi.
- Dominar les metodologies detreball.
-Aprofundir en elvocabulari i conceptespropisde l'àreade coneixementdela carrera.
- Fomentar la capacitatdetreballar en equip.
- Promoureel treball autònom.

- Fomentar la capacitatde crítica i autocrítica.
- Dominar les tècniquesde resolució de problemesipresa de decisions.
-Tenir la capacitat de direcciói lideratge.
- Dominar els mètodes d'organitzaciói planificació

 
COMPETÈNCIES ESPECÍFIQUES:
- Consolidar elconeixementde l'entornprofessional de lainformació i ladocumentació.
-Aprofundir enles diferentstècniquesd'elaboració i difusió de la informació.
- Utilitzar i posar en pràctica mètodes, tècniquesi eines informàtiquespera la implantació i explotació
desistemesd'informació.

- Entendrei saber aplicar les tècniquesde gestió administrativa.
- Dissenyar i planificar estratègies de màrqueting i difusió Dominar les tècniques d'adquisició de pro-

ductes documentalsen funció d'unapolítica establerta
- Entendre, controlar i optimitzar els recursosdel'organismeo institució

- Conèixerl'organitzaciófísica de l'espai de treball, de conservació,de la recepció del públic, o d'expo-

sicions
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-Saberpreveure, organitzarigestionar projectes tècnics.
-Aprofundiren les tècniquesperidentificar els puntsfortsi febles d'una organització. d'un producte o
d'un servei.

METODOLOGIA:

La matèria s'impartiràa través de classes teòriques combinades amb exercicis pràctics sobrel'anàlisi,
la formació i lagestió de col:leccions.

AVALUACIÓ:
L'avaluació del'assignaturaes farà al llarg de tot el curs mitjançantla presentació d'exercicisi treballs
obligatoris a mésdela realització d'unaprovafinal.

CONTINGUTS:

-Conceptei definició de publicació en sèrie, publicació periòdicairevista.
-Aproximacióhistòricaevolució.
- Elementsd'identificació de les publicacionsperiòdiques.
-EISSN
- Gestió dela collecció de publicacions en sèrie
- Repertorisper ala identificació, seleccióilocalització

- Repertoris bibliogràfics de publicacions periòdiques
- Revistes de resumsi butlletins de sumaris
-La importància deles revistes en el fons d'unabiblioteca
- Fontsd'informació peralalocalització de publicacionsen sèrie
-Mètodesd'adquisició de les publicacions periòdiques
- Els serveis d'obtenció de documents (SOD)

- Canals de subscripció de publicacions periòdiques
- Lesrevistes electròniques
-Avaluaciódela col'lecció derevistes. Criteris
- El futur de la comunicaciócientífica:els arxius obertsi les revistes electròniquesd'accéslliure
-Aspecteslegals de lareproducciói distribució de publicacionsen sèrie
- Introducció alalegislació vigent sobre propietatintellectual

- Concepte de bibliometria
- Lestreslleis de la bibliometria
-Aplicacionsde labibliometria
-Larelació entre la bibliometriaila investigació científica

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

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

Biblioteca de Catalunya. Servei de Normalització Bibliográfica. Concrecions a la ISBD (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 loanpracticeshandbook. 2™ ed. Chicago:American libraryAssociation, 1997.XII,
249 p. ISBN 0-8389-0667-2.

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

Cornish, G.P. Modelo de manualsobrepréstamos entre bibliotecasy reproducciones. Paris: UNESCO,1989. 75

p.(PGI-89/WS/2).
Davinson, D. Theperiodicals collection. 2" ed. London:André Deutsch, 1978. 243 p. ISBN 0-233-96918-7.
Directricesfundamentalespara la normalización de revistas científicas: recomendaciones destinadas a autores, di-
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rectoresy editores. Ruiz Pérez, R., Pinto Molina, M.(dir. y ed.). Granada: Universidad de Granada:

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

Gallart, Núria. "El mercatdela revista científica digital: cinc anys d'evolució, 1999-2003”. Bibliodoc,
2003 (2004), p. 103-188.

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

IFLA.ISBD (8): descripción bibliogrdficainternacionalnormalizadaparapublicacionesseriadas. Ed. revisada.
Madrid:ANABAD:Arco Libros, 1993. XIV, 128 p. ISBN 84-88716-06-0.

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

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

Bibliografia, 1990. IX, 24p. 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:an illustrative guideto the use ofACCR”andLCrules interpreta-
tions. Chicago, London:AmericanLibraryAssociation, 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.
Maltrás Barba, Bruno (2003).Los indicadores bibliométricos:Fundamentosy aplicación alanálisis de la ciencia.

Gijón: EdicionesTrea. ISNB 84-9704-012-0.

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. 3ed. Chicago: American Library
Association, 1980. XXII,486 p. ISBN 0-8389-0299-5.

Szilvassy,Judith.Manualbásico degestión depublicaciones seriadas. Madrid:ANABAD,1998. 269 p. ISBN
84-88716-26-5.

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: gestionet traitement. Liège: Éditions du Céfal, 1993. VII,
155 p. (Bibliothéque du Bibliothécaire, 3). ISBN 2-87130-033-X.

Whiffin, J. Union catalogues ofserials: guidelinesfor creation and maintenance. New York: HaworthPress,
1983. XI, 138 p. ISBN 0-86656-238-9.
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PROGRAMES DE LESASSIGNATURESDELLIURE ELECCIÓ DE3RCURS

Biblioteques escolarsi infantils (BE!)

B019

TIPUS D'ASSIGNATURA:Lliureelecció Gr quadrimestre, 3r curs)

NOMBRE DE CRÈDITS:6
NOMBRE DE CRÈDITS ECTS:5

PROFESSOR:Joan-IsidreBADELL

OBJECTIUS GENERALS DE LASSIGNATURA:

- Oferir coneixements bàsics sobreliteratura infantil ijuvenil.
- Conèixerels elementsnecessaris peral'organització i serveis de les bibliotequesescolarsiinfantils.
- Conèixerel sistema delecturapública delpaís.
-Analitzarl'element educatiu i de foment delalecturaen la biblioteca escolarcom tretcaracterístic.

COMPETENCIES GENERIQUES:
-Proporcionarunametodologia de treball adaptada ales caracteristiques delpublic infantil ijuvenil.
-Adquirir elvocabulari i conceptes propis de l'àreade l'especialització en biblioteca escolar i infantil.
- Fomentar la capacitat de treballaren equips mutidisciplinaris.
~Tenir la capacitat d'adaptació als canvis que es donen a l'entorn.
-Tènircapacitat d'anàlisi i de síntesi.

- Reconèixerla diversitati la multiculturalitaten eltreball en el servei públic en el context especialitzat
de biblioteca escolari infantil

COMPETÈNCIES ESPECÍFIQUES:
- Facilitar l'anàlisii la interpretació de les demandesi necessitats de productors, usuarisi clients de lain-
formació en el context especialitzat de la biblioteca escolari infantil

- Conèixerl'entorn professional dela informació i la documentacióen el context especialitzatdela bi-
blioteca escolar i infantil.

-Proporcionar eines per gestionar col-leccionsi fons especialitzadesen llibre de ficció i imaginació per
a infants ijoves.

-Analitzari representar la informació de forma adaptadaal públic infantil ijuvenil

METODOLOGIA:
Combinaciódeclasses teòriques ambla realització de diversos treballs pràctics. Es realitzaràcom a mí-
nim unavisita aunabiblioteca escolaro infantil i es convidaràcom amínim aun dels agents que interve-
nen en el procés educatiu o de producció editorial: autors,il-lustradors, editors, etc. a impartiruna xe-

rrada o conferència.
Els alumnes faranunalectura obligada d'un clàssic infantil o juvenil i completaran unafitxa devaloració
com exercicipràctic. El curs passatva ser PeterPan l'obra escollida. Hauran de realitzar fitxa de valora-

ció de diversostipus de obresdeficció segonsl'edat de destinació delsinfantsi analitzaran diversosti-

pus d'obres de coneixement.
Hauran de dissenyar un plànolideal d'una biblioteca escolar o secció infantil d'una pública amb ubica-
ció de seccions, serveis, etc.

Es disposa d'un dossier de lecturesi articles que caldrà adquirir al servei de reprografia de launiversitat i

es facilitarà adreces de recursoselectrònics interessants pel seguiment complementari de l'assignatura.

L'exposició del professores realitza amb suportdepissarra, transparènciesi l'ús delvídeo.
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PLA D'AVALUACIÓ:
Superació d'una provateòricafinal i la realització d'un projecte o exercici de desenvolupamentrelacio-
nat amb el programa de l'assignatura. La nota final serà la mitja d'ambdues proves (9006) mésel 1090
dels diversos exercicis queesrealitzen durantel curs,visites, xerrades, lectures,etc.

CONTINGUTS:
1. Introduccióa lahistòria delllibre infantili juvenil.

Es fauna breu introducció a la història dela literatura infantil i juvenil escrita i de tradició oral, uni-
versal i occidental, amb una dedicaciómés ampliaals S.XIXiXX.

2. El llibre infantiljuvenilen català ien castellà.

Resum històric dela literatura infantil i juvenil a casa nostra amb especial dedicació al S.XX (abans
dela guerracivil) l'èpocade crestauracióoapartir dels anys 60 finsl'actualitat.

3. Elllibre de ficció.

Definició de ficció, característiques i panorama editorial: abundanti variat: s'estudia els diversosti-
pus de personatge,s'analitza la situació de predomini de la narrativa (poca cosadeteatre i poesia) ide
les traduccions (menys producció autòctona) Elllibre de ficció és un productelligat a l'escolaritza-
ció, aquesta questió es planteja com a debat. S'estudia la repetició de modelsd'èxits, la situació de
col-leccionsexistents, editorials, etc.

4. Elllibre de coneixements.

Definició, característiques:text, imatge,il.lustració. Quinessón les tendències actuals. S'estudia la

problemàticailes temàtiques d'aquest tipus dellibresamb deteniment.
5. Els llibres segons l'edat.

Estudiar les característiques tècniques de producció editorial i de contingutsdels llibresinfantils i
juvenils en funció al'edat a la qualvan destinats.

6. Bibliotequesescolarsiinfantils

6.1. Marcjurídic i situació actual
6.2. Concepte, missió, objectiusi funcions

6.3. Organització: col'lecció, espai, seccions ipersonal
6.4. Serveis, formació d'usuarisi activitats

Es tracten tots aquests apartats detingudament. Es miraels articles dela legislació que afecten ales
biblioteques escolars i es comenta aspectes dela situaciójurídica actual a Catalunya i Espanya, així
com el sistema de lecturadel país. Es defineixenels conceptes, missió , objectiusi funcions. S'estudia
tot el relacionat amb l'organització d'una biblioteca escolar i es planteja com a tema de debat l'ele-
menteducatiu inherentala biblioteca escolar.

7. La secció infantil en la biblioteca pública.

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

8. Serveis deles biblioteques públiquesales escolars.

S'analitzenles possibilitats de serveis, treball cooperatiu, etc. que es poden realitzar entre duesinsti-
tucions.Esciten els grups,associacions, etc. mésconeguts en aquest camp.

9.Animació alalectura.
S'estudia de forma especial aquest servei juntament amb els de formació i dinamització, sempredes
d'unavessant educativa i ambla finalitat depromoció la lectura. No animarper animar. Els alumnes
dissenyaranunprograma d'animació.

BIBLIOGRAFIA:
Baró, Monica; Mafia, Teresa. Formar-seper informar-se:propostespera la integració de la biblioteca a l'escola.

Barcelona: Rosa Sensat: Edicions62, 1994

Cómo organizar una biblioteca escolar. Centro de Documentación del Servicio de Renovación Pedagógica.
Pamplona: Gobierno de Navarra. Departamento de Educacióny Cultura, 2000
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Fernández deAvilés, Paloma. Serviciospúblicosde lecturapara niñosyjóvenes. Gijón: Trea, 1998
Nova biblioteca escolar, La. Barcelona: Rosa Sensat: Edicions 62, 1999

Dossierd'articlesi lectureselaboratpel professor.
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Fonts d'informació especialitzada en economia i empresa (FIEEE)

B029
TIPUS D'ASSIGNATURA:Lliure elecció (2n quadrimestre,3r Curs)
NOMBRE DE CRÈDITS:6
NOMBREDE CRÈDITS ECTS:5

PROFESSOR:JavierLEIVAAGUILERA

OBJECTIUS GENERALSDE L'ASSIGNATURA:

L'assignatura Fonts d'Informació Especialitzada en Economiay Empresa (FIEEE) dotarà als alumnes
interessats d'un alt grau de coneixementi destresaen l'ús de fonts d'informació
rellevants en elmon empresarial i financer:

- Entendre ladinàmicaeconòmica i empresarial i quines necessitats d'informació requereixen.
- Saber interpretar lainformació econòmica i empresarial.

Conèixerles fonts que hi ha al mercati les estratègies internesde les empresesper obteniriferrendible
aquestainformació.
Predisposar a l'alumneperla realitzaciói elaboració de projectes relacionats amb lainformació econò-
micaaplicada.

COMPETÈNCIES GENÈRIQUES:
- Reforçar la capacitat de d'anàlisii de síntesi

- Desplegar habilitats per treballar

COMPETÈNCIES ESPECÍFIQUES:
- Identificar, autentificar i avaluar els recursos d'informació.

-Prendre contacte ambles diferents tècniquesd'elaboraciói difusió de la informació.
- Dissenyari planificar estratègies de màrquetingdifusió
-Adquirir destresesen l'úsi anàlisi de lainformació

METODOLOGIA:

Assignatura molt pràctica on des del primer dia de classe l'alumne entrarà en contacte amb fonts d'in-
formació especialitzades eneconomia i empresa, de les méssenzilles fins les més complexes.

PLA D'AVALUACIÓ:
L'avaluació del'assignaturaesrealitzarà seguintels segients paràmetres:

- Exercici Obligatori: 5000
- Examenfinal: 50%

CONTINGUTS:
1. Introduccióa lainformació de l'àmbit de l'economia il'empresa

1.1 La realitateconòmica i empresarial del segleXXI

r.2 Informació enfrontd'intelligència
1.3 Informació al'empresaiinformació empresarial
1.4 Informació empresarial a l'Estat espanyol

2. Tipologia de fonts d'informació empresarial

3. Anàlisi de les principals fontsi recursosd'informacióper al'empresa
3.1 Notíciesiarticles
3.2 Empreses
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3.3 Sectorsimercats

3.4 Finances

3.5 Economia iestadistica
3.6 Informació governamental
3.7 Legislació

3.8 Ciéncia i tecnologia
3.9 Persones

3.10 Referenciageneral
4.Avaluació de recursos d'informació

4.1 Com s'avaluen els recursos d'informació comercials

4.2 Recursos d'informació alaxarxa

$. Els serveis d'informació personalitzats
5.1 Serveis d'informació personalitzats

5.2Altres opcions per mantenir-se al dia

BIBLIOGRAFIA:
Burwell, H.P. Online competitive intelligence: increaseyourprofits using cyber-intelligenceTempe, AZ: Facts

onDemand Press, 1999.

Cuatrecasas Rabos,L. Gestión económico-financiera de la empresa. Barcelona: Edicions de laUPC,1997.

Com crearuna empresa:de la ideaa l'empresa. Barcelona: Proa, 1996.
Encyclopediaofbusinessinformationsources. Ed.JamesWoy. 13th ed. Detroit: Gale, 1998.
Hodge, B.J., Anthony, W.P; Gales, L.M. Teoría de la organización: un enfoque estratégico. 5a ed. Madrid:

Prentice-Hall, 1998

Information sources ineconomics. Ed. ByJ. Fletcher. 2nd ed. London: Bowker Saur, 1984.
Kahaner, L. Competitive intelligence:from black ops to boardrooms—how businesses gather, analyze, and use in-

formation tosucceedin theglobalmarketplace. NovaYork: Simon& Schuster, 1996.
Lester, R. Information sources in businessandfinance. London: Bowker-Saur, 1995.

Mintzberg, Henry.La estructuración de las organizaciones. Barcelona:Ariel, 1988.
Sachs,Jeffrey D.; Larrain B. Felipe. Macroeconomía en la economíaglobal. Mexic: Prentice-Hall Hispano-

americana, 1994.

Stiglitz,Joseph E.Principiosde microeconomía. Barcelona:Ariel, 1994.
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ALTRESASSIGNATURESDE LLIURE ELECCIÓ DETERCERCURS

El Món desdela ll Guerra Mundial. Institucions Europees (MOMG)

N069
TIPUS D'ASSIGNATURA:Lliureelecció (1r quadrimestre,3r curs)
NOMBRE DE CRÈDITS:4,5
NOMBRE DECRÉDITS ECTS: 4

PROFESSORA: CarmeSANMARTÍ iROSET

OBJECTIUS:

Lassignaturaté l'objectiu d'oferir als alumnes una perspectiva dels grans esdeveniments històrics des
de la 11 GuerraMundial finsals nostres dies, familiaritzant-los especialment en aquells aspectes queels
poden sermés interessantscom a traductorsiintèrprets.

COMPETÈNCIES GENÈRIQUES:
I.Tenir capacitat d'anàlisi i de síntesi
2. Tenir capacitatperplanificar i redactarun discurscrític.
3. Jènir capacitatper generarnoves interpretacions.

4. Dominar els recursos informàtics necessarisper cercardocumentació bibliogràfica.
5. Dominar la recercad'informació per internet
6. Dominar elprocessadorde textosVVord (funcions d'autocorrecció: barresd'eines personalitzades,
numeracionsi vinyetes, dissenyde pàgina:taules:estils (títols, normal, citacions, notesbibliografia),

plantilles, notes apeu de pàginaial final, taules de contingutsiíndex analítics, correctorortogràfic:i
control de canvis)

7. Fomentarla curiositat intelelectual
8. Saber defensar les pròpies opinions amb arguments contrastats.

COMPETÈNCIES ESPECÍFIQUES:
1.Aprofundiren elconeixementde textoshistòrics ieconòmics
2. Dominar lacomunicació oral i escrita de temespolítics, econòmics,socialsi culturals
3. Tenir capacitat d'identificació d'estructureshistòriquesdellarga durada.

4. Saber establir relacions entre esdeveniments contemporanis.
5. Entendreles interrelacionspolítiques, econòmiques,socials i culturals entre societats diferents.
6. Dominarlesfonts primàries textuals, gràfiques, cartogràfiques o numèriques pera l'obtenció d'in-

formació de caràcterhistòric.
7.Aprofundir en la formulació i comprovació d'hipòtesis .
8. Sabersituar-se enunperíodehistòric i ser capaços de sentir empatiahistòrica.
9.Aprendrea relacionar i comunicar lainformació històrica
I0.Aprofundir enla relació entre els esdeveniments històricsi altres disciplines
11. Desenvolupar unaactitud crítica davantels discursosi les pràctiquespatriarcalsi avaluar elpaper de

les dones com aa subjecteshistòrics.

METODOLOGIA:
La matèria s'impartirà en classes teòriquesi pràctiques repartides equilibradament. Les teòriques se-

guiran el contingut previst al temari mitjançantles explicacionsde la professora. Les classes pràctiques
es realitzaran a través de textos i material audiovisual que es comentarana les classes.
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CONTINGUTS:

Tema1. El repartiment delmón entreles grans potències. Labipolaritat entre Estats Units d'Amèricai
la Unió Soviètica. Les etapesde la primera guerrafreda,la coexistènciapacífica,l'assaig de dis-
tensiói la segonaguerra freda.

Tema2. El desenvolupament econòmic dels paisos capitalistes: Hegemonia mundial dels EUA.El re-
naixement japonès. La construcció europea:tractats, ampliacions, estructurainstitucional i

polítiques comunitàries.

Tema3. El desenvolupament econòmic dels paisossocialistes. La URSS després de la II Guerra Mun-
dial. La desintegració de laURSS. LaXinacomunista.

Tema4. La descolonitzaciói el seu impacte enles relacions internacionals. La conferència de Bandung.
“Temas. Principals factors de conflictes des de 1991finsa l'actualitat.

AVALUACIÓ:
L'avaluació serà continuadapel quefaals continguts pràctics,a travésdelavaloraciódels exercicisitre-
balls obligatoris que s'indicaran a l'inici del cursi de laparticipació dels alumnesa classe.
Els coneixementsteòrics seran objecte d'un examenal final del quadrimestre.

BIBLIOGRAFIA:
Abellàn, V., Vila, B. LeccionesdeDerecho ComunitarioEuropeo. Barcelona: Ariel, 1993.

Arenal, C.del, Introducción a lasRelaciones Internacionales. Madrid:Tecnos, 1990.

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

Calvocoressi, P. Historiapolítica delmundo contemporáneo. Desde 1945anuestros días. Madrid:Akal, 1987.
Chamberlain,M.La descolonización.La caídade los imperioseuropeos. Barcelona: Ariel, 1997.
García de Cortázar, F; Lorenzo Espinosa, J.M. Historia del mundo actual, 1945-1992. Madrid: Alianza,

1995.
Historia universal, Editorial SigloXX. Diversosvolums.
Jackson, G. Civilizacióny barbarie en laEuropadelsigloXX. Barcelona: Planeta, 1997.
Kinder, H; Hilgermann,W.Atlas histérico mundial. Madrid:Itsmo,1987.

Mammarella, G. HistoriadeEuropacontemporánea (1945-1990). Barcelona: Ariel, 1990.

Palmer, R; Colton,J. Historiacontemporánea. 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 laguerrafria. 1941-1991. Madrid:Alianza,1997.

 

 



 

Organitzacions Internacionals Polítiques i Econòmiques (OIPE)

N149
TIPUS D'ASSIGNATURA:Lliure elecció (2n quadrimestre, 3r curs)
NOMBRE DE CRÈDITS:4,5
NOMBRE DE CRÈDITS ECTS:4

PROFESSORA: CarmeSANMARTÍ iROSET

OBJECTIUS:
Lassignaturaté l'objectiu d'introduir l'alumne en el coneixementdeles principals organitzacions,tant
de caràcterpolític com econòmic,sorgides després de la II Guerra Mundial,fent especial incidènciaen
aquells aspectes que, com a traductorsi intèrprets, els cal saber (definicions, terminologia, concep-

tes...).

COMPETENCIES GENERIQUES:
1. Tenir capacitat d'análisi ide síntesi
2.Tenir capacitatperplanificar i redactarun discurscrític.

3. Tènir capacitatper generarnoves interpretacions.

4. Dominar els recursos informàtics necessarisper cercar documentació bibliogràfica.
s. Dominar larecerca d'informacióper internet

6. Dominar el processador de textos V/ord (funcions d'autocorrecció, barres d'eines personalitzades,

numeracions i vinyetes, disseny de pàgina, taules:estils(títols, normal, citacions, notes bibliografia),

plantilles, notes a peu de pàginai al final: taules de contingutsi índex analítics, correctorortogràfic:i
control de canvis)

7. Fomentar la curiositat intelelectual.

8. Saber defensar les pròpies opinions amb arguments contrastats.

COMPETÈNCIES ESPECÍFIQUES:
r.Aprofundiren el coneixementde textospolítics i econòmics
2. Dominar la comunicacióoral i escrita de temes polítics, econòmics,socialsi culturals
3. Tenir capacitat d'identificació d'estructureshistòriques dellarga durada.
4. Saberestablirrelacions entre esdeveniments contemporanis.
5. Entendrelesinterrelacionspolítiques, econòmiques,socialsi culturals entre societats diferents.
6. Aprendreaavaluar el complimentdels drets humansen les actuacions polítiques i econòmiques.
7.Aprendre aprocessarinformació històrica
8.Aprofundir en la formulació i comprovació d'hipòtesis
9. Sabersituar-se enunperíodehistòrici ser capaçosdesentir empatia històrica.
10. Conèixerlainfluènciade les organitzacions internacionals en lapolítica delsestatsi en lesvides de la

ciutadania
11. Fer l'esforç de formar-se unaopinió sobreles polítiquesi les actuacions deles organitzacions inter-

nacionals.

METODOLOGIA:
El curs es desenvoluparà en classes teòriquesi classes pràctiques. Les teòriquesseguiran el contingut
previst al temari mitjançantles exposicionsdel professor. Les classes pràctiquesesrealitzaran a través

de textosi de materials audiovisuals que es comentaran ales classes.
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CONTINGUT:
Tema1. Les organitzacionsinternacionals. Introducció. Fonts. Classificació. Competéncies. Estructu-

ra.
‘Tema 2. Controvèrsies internacionals i mitjans de solució pacífica dels conflictes. Concepte de contro-

vèrsia. Els mitjans diplomàtics. Larbitratge internacional. ElTribunal Internacional deJustícia.
Laprohibició de l'ús de la força.

"Tema 3. Les Nacions Unides. La Carta de les Nacions Unides. Propòsitsi principis. Membres. Estruc-
turaorgànica. Organismesespecialitzats. Els Drets Humans enl'àmbit de les Nacions Unides.

"Tèma 4. La cooperacióinternacional enl'àmbit econòmici social. ElFMIi el sistemamonetari interna-
cional. ElBM i les seves conseqúencies en el desenvolupament. LOMCi la internacionalitza-
ció delcomerc mundial. LaUNCTADiles relacions Nord/Sud. LOIT.

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

AVALUACIÓ:
L'avaluació serà continuadapelquefaals continguts pràctics,a travésde lavaloració dels exercicisi dels
treballs obligatoris que s'indicaran l'inici de cursi dela participació dels estudiantsa classe.
Els coneixementsteòrics seran objecte d'un examena final del quadrimestre.

BIBLIOGRAFIA:

Akenhurst, M. Introducción al Derecho Internacional. A cura de M. Medina Ortega. Madrid: Alianza,

1988.

Arenal, C. del. Introduccióna lasRelaciones Internacionales. 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. 11.

Madrid:Tecnos, 1990.

Díez deVelasco,M.Lasorganizaciones internacionales. Madrid:Tecnos, 1994.
Lipsey R.Introduccióna laEconomíapositiva. Barcelona:VicensVives, 1985.

Pastor Ridruejo, J.A. Curso de Derecho internacional público y organizaciones internacionales. Madrid:
Tecnos, 1994.

Pereira,J.C. (coord.)Historiade las relacionesinternacionalescontemporáneas. Barcelona: Ariel, 2001.
Pereira,J.C. iMartínez Trillo, P.LaONU. Madrid:Arco Libros, 2001.

Tamames,R.Estructura económicainternacional. 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 las relaciones internacionales. Madrid: Alianza, 1997.
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ASSIGNATURES DECAMPUS

Aula de Cant Corallill

D/L5249
CREDITS:3. Lliure elecció
PROFESSOR: SebastiàBARDOLET iMAYOLA
QUADRIMESTRE:1ri2n
HORARI: Dimecres de 14:00 a15:00 hores

INTRODUCCIÓ:
La inclusió d'aquestaAula de Cant Coral en el currículum de la Universitat deVic vol ser, per unabanda,
una aposta per començar a abastar la normalitat cultural i acadèmica en aquest campi, perl'altra, pre-
tén oferir als estudiantsla possibilitat d'accediramb comoditati profit a lapràctica d'aquesta disciplina
queels pot proporcionarunapeculiar i activa formació i educacióen la creativitat i en el compromísin-
terpretatiu, en elbon gust individual i compartit, en el gaudi estètic de l'experiència pràcticai vivencial
de l'art de lamúsicavocal, en el coneixement, desenvolupamenti acreixementde laveupròpiaidelcon-
junt de veus,i de les mésaltes i més subtils capacitats auditives.

OBJECTIUS:
—Lexperiènciavivencial i compartida del bongusti el desenvolupamentdeles capacitats de percepció,
intervenciói creació estètiques,per mitjà del Cant Coral.

—Elconeixementanalític i pràctic del llenguatgecoralper mitjà de l'estudi i de la interpretació d'un re-
pertorisignificatiu, gradual i seleccionat, d'obresd'art corals de diverses èpoques que formenpartde
lanostra cultura.

— El coneixementi l'ús reflexiu de l'aparell fonador. El perfeccionament —individual i com a membre
d'ungrup— delesaptitudsi facultats auditivesi atentives.

—La lecturaila interpretació empíriques dels codis delllenguatge musical integrats enlespartitures co-
rals.

CONTINGUTS:
1. Lacançó aunaveui engrup.

1.1. Formació delgrup. Coneixementdelapròpiaveu. Principis elementals derespiració i articulació.
Actitud corporal. Consells i pràctica.

1.2. Lecturadelgest de direcció. Coneixementelemental dela partitura.El fraseig. Lexpressivitati la
intenció. Movimentsi matisos.

1.3. Vers l'autonomia dela pròpiaveu dinsel conjunt de veus: saber cantar, saber-se escoltar, saber es-
coltar.

2.De camícap al joc polifònic.
2.1.Trets, particularitatsi situació o tessitura deles veus femeninesi de les masculines.
2.2. La melodia canònica. El cànon a l'uníson: cànons perpetusi cànonstancats (a 2 veus,a 3 veus, a4 i

mésveus (iguals /mixtes).
2.3. Lacançó a veusiguals (2 veus,3 veus).

3. Coneixementi treball de repertori.
3.1. El repertori popular a cor.
3.2. La cançótradicionalharmonitzada.

3.3. Coneixementiinterpretació —gradual i dintre deles possibilitats i limitacions tècniques a què ens

vegem obligats— d'obres coralsi polifòniques representativestant perllur situació històrica com
pels gèneresi els autors.

i
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3.4.Audició especificai exemplar, comentada.

AVALUACIÓ:
L'Aula de Cant Coral es farà durantel tot el curs amb una classe setmanal d'unahoraimitja de duració.

Les classes seran sempre pràctiquesi actives, sense excepció. Els aspectesteòrics sempre seran donatsi

comentats de caraa la praxis interpretativa. L'assimilació individual, promoguda, experimentadai con-
troladapelpropi interessat, progressiva i constant, és indispensable peral profit global de l'assignatura.
Pertant,és imprescindible unaassistència sense interrupcions,interessadai activa, per superar l'assig-
natura.

 
BIBLIOGRAFIA:

Esfacilitaràun dossier bàsic que contindràles partitures amb què es començaran lesactivitats d'aquesta
Aulade Cant Coral,i que s'anirà ampliantalllarg del curs d'acord ambel ritmede treballi les caracterís-
tiques delgrup.

Notaimportant:
Abans de materialitzar la matricula d'aquesta assignatura, l'alumneha d'entrevistar-se amb el professor
per a obtenir-ne l'acceptació explícita. Lordre amb què es donaran els contingutsdescrits no és sequen-
cial ni necessàriament completiu, ni l'adquisició o treball d'un contingut mai no podràsignificarl'aban-
donamentd'un de suposadamentprevi.

"Toti que s'observaràun ordreestricte i controlat en el camícap a ulteriorsassolimentso dificultats—de-
pendràde les característiquesi de l'impuls que portiel grup—, tots els continguts referents a repertori
en generalpoden serpresents en cadaclasse,i els que fan referènciaals aspectesfonètics, expressius,es-
tètics, morfològics, etc. es treballaran, amb més o menysintensitat, en totesles classes.  
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Creació d'Empreses

CRÈDITS:6
QUADRIMESTRE:1r
PROFESSORES:AlejandraARAMAYOi QuimaVILA

OBJECTIUS:

Normalmentles idees de nous negocis sorgeixen de l'observació dela realitat en detectar necessitats
que no estanben satisfetes perl'oferta actual. Les oportunitats identificades poden convertir-seunare-

alitat empresarial, però hem desaberfins a quin punt aquestaidea pot ser viable i com posar-la en fun-
cionament.

El pla d'empresaés un instrumentd'anàlisi, reflexió i avaluació del projecte per als emprenedors, però
també és una carta de presentació per donar a conèixerla idea i els trets essencials del negoci a tercers
(inversors, socis, proveidors, etc.) generant confiança. Teniruna bonaidea ésun puntde partida, però, a
més, cal estructurar-la i explicar-la de formaclara, coherent i engrescadora. A partir d'aquí estarem en
condicions de passar a l'acció, és a dir, de crear lanostraempresa.
L'objectiu d'aquestaassignatura és transmetre els coneixementsrelatiusa l'elaboració del pla d'empre-
sa i desenvolupar en l'estudiantles habilitats corresponents als tres àmbits que conformen eltriangle

bàsic per crearuna empresa:Idea, viabilitat ipotencial emprenedor.

 

PROGRAMA:
1. De laidea alpla d'empresa

1.1. Detectar oportunitats de negoci. Quinanecessitat2, pera qui2, com cobrir-la2
1.2. Generació i avaluació de la idea. Les respostes
1.3. Utilitat del pla d'empresa. Guió del plad'empresa.
1.4. Idea-pla-acció, importànciadeles característiques personals de l'emprenedor.

2. Coneixent el mercatiel clientpotencial.

2.1. El mercat.Variables externes que condicionenles possibilitats d'èxit.
2.2. Perfil del consumidor. Consumidors emocionals, individualistes,digitals, etc.

2.3. Segmentacióiposicionament
2.4. Comarribar als clients. Estratègies de màrquetingperalanovaempresa

3. Dissenyantel funcionamentde l'empresa
3.1. Elpla d'operacions. Processoslogísticsi serveis.
3.2. Identificació del recursos materials necessaris.
3.3. Els recursos humans. Identificació de les habilitats i capacitats.

3.4. Formajurídicade lanova empresa.
4. Plaeconomicofinancer.

4.1. Pla d'inversionsi necessitats de finançament.
4.2. Estats financersprevisionals:

4.2.1. Comptede resultats provisional.

4.2.2. Pressupostde tresoreria.
4.2.3. Balanç desituació previsional

5. Redacciói exposiciódelplad'empresa

AVALUACIÓ:
L'assignatura té una orientació eminentment pràctica. Durantel període lectiu s'ha de dissenyar un
projecte de creació d'empresa ques'ha de concretar en ellliurament i exposició d'un pla d'empresa. El
treball serà tutoritzat, es fixaràunnombre mínim d'horesde tutorització.

Pel quefa a les sessions presencials, hi hauràunnombre mínim desessions obligatòries. Els dies corres-
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ponents a aquestessessions s'informaran en el campusal'apartatEvolucióde lapàginavveb del'assigna-
tura.
La nota final de l'assignatura s'assignaràun cop s'hagi exposat el Projecte de laNova Empresai corregit
laversió escrita del projecte.

BIBLIOGRAFIA:
García Gonzàlez, A., Bória Reverter, S. Los nuevos emprendedores. Creación de empresas en el siglo XXI.

Universitat de Barcelona, 2006,

García González, A. Aplicación práctica de creación de empresas en las ciencias sociales. Universitat de
Barcelona, 2006.

Miranda Oliván,A.T.; Cómo elaborarunplan de empresa. EditorialThomson, 2004.
Ollé, M., Planellas, M., i altres. Elplan de empresa. Cómoplanificar la creación de una empresa. Marcombo,

1997.
Gil, M.A. Cómocreary hacerfuncionaruna empresa. ESIC Editorial, 1993.
Maqueda,F.J. Creacióny direcciónde empresas. Barcelona:ArielEconomía, 1994.
Rodríguez, C., Fernàndez, C. Cómo crearuna empresa. IMPI, 1991.  
El plad'empresa. http://www.cidem.com/cidem/cat/suport/pla_empresa/index.jsp
Com crearla tevaempresa. http://www.barcelonanetactiva.com/
Tramitació telemàtica de documentació pera crearuna empresa, |

http:/Avwwro.gencat.net/gencat/AppJava/cat/sac/serveis.jsp?tema=500320# |

Nota:els alumnes de l'EPS han de parlaramb elcap d'estudis.  
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Curs d'Iniciació alTeatre

D/X 109

CRÈDITS:3 Lliure Elecció
PROFESSORA: EvaMARICHALARiFREIXA

QUADRIMESTRE:Primer

HORARI:de 15 a 16,30 h.(dilluns i dimecres)

INTRODUCCIÓ:
L'Aula deTeatre de laUVic neix el curs 1993-94 ipretén contribuir ala dinamització cultural de lanostra
universitati servir de plataforma d'introduccióal teatrei les arts escèniques en general.
L'Aula deTeatre ésun espai on, d'una banda,els estudiants es poden trobar amblafinalitat de crear lliu-
rementi relaxadament, sense condicionants. De l'altra, serveix també com a reflexió col-lectiva i expe-

rimentació teatral.
Perfer tot això es comptaambunprofessorque guiatotelprojecte: amb espais d'assaig: amb col-labora-
cions externes de professionals en les tasques de direcció, dramatúrgia, escenografiai il'luminació, i
tambés'utilitzen espais externs pera les representacions.
Per formar partde l'Aula deTeatre s'ha de passar necessàriamentpelcursd'iniciacióal teatre o tenir ex-

periència demostradaen altres centres o grups.

OBJECTIU GENERAL:
Aproximació al teatre i en concretal treball actoral de base.

CONTINGUTS:
- Desinhibició
- Presència escènica

- Respiració

-Seguretat
- Relaxament
- Percepcióinterior

- Percepció exterior
- Descobertadela teatralitat pròpia
-Dicció ipresènciade laveu
- Lactori l'espai

-Movimentssignificants
- El gest
-Lacció

- Construcció delpersonatge

METODOLOGIA:
Lesclasses seran totalment pràctiques,els alumnes experimentaran amb elcos,les sensacionsi els sen-
timents.Es treballarà individualmenti en grup.
El treball es desenvoluparà a partir de tècniques d'improvisació i tècniques de grup, utilitzant textos

d'escenes teatrals, elements de vestuari, escenografia i clements musicals com a suport. Com treball
previes faràincís en l'escalfamenti la preparaciódelcosi laveu abansdel'activitat.

AVALUACIÓ:
Pel caràcter totalment pràctic del'assignatura no hi haurà provaescritaa final de curs. L'assignatura s'a-
valuarà seguintels segúents criteris: 5000 notade treball de curs 5090 nota de classe. Per poder superar
l'assignatura caldrà una nota mínima de 5 en cadascun dels dos apartats i no superar el nombre màxim

de 2 absències.
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Dones en el segle XXI:UnaVisió Interdisciplinària

CRÈDITS: 3 CURS:tots
PROFESSORA(COORD): NildaESTRELLAiSAYAG

QUADRIMESTRE: Segon
PRESENCIAL/ SEMIPRESENCIAL:Presencial
HORARI: Dimartsidijous de les 14 ales 15hores

PROFESSORATCOL: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 Àngel Sànchez,
Carme Sanmartí, MontserratVall, MontserratVilalta.

OBJECTIUS:
L'assignatura vol aproximar-sea la històriai a la realitat de les dones en el món actual, considerant les
aportacions teòriquesi pràctiques que, des de diferents àmbits, permeten tenirun coneixementglobal

i interdisciplinari. Prenentel gènere com fil conductors'analitzarà la complexitatde les diverses pro-
blemàtiquesi dels reptesdeles polítiques públiques.

CONTINGUTS:
1. Dona,dretshumans i desenvolupament

2. Els estudis de gènere: temesd'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. Tipologia deles polítiques:igualtat formal,igualtat d'oportunitats, acció positiva, de gènere...

6. Àmbits de concreció deles polítiques:
a. Elmercat detreball: ocupació/ atur, segregació ocupacional: discriminaciósalarial...
b. Sistema educatiu:escolamixta/escola coeducativa:laconstrucciódel gènere...
c. Salut: elmón de la cura, unmónfemení2

d. Cultura:ladonaen el móndelaliteraturai elcinema

METODOLOGIA:

L'assignaturas'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. Vassistènciai participació enles diferentssessionsdel'assignatura (8070).

b. La realització deles activitats individualsi delgrup quees plantegin enles diferents sessions.

c. La realització d'una memòriaescrita sobre els contingutstreballats i el procésseguit en l'assignatu-

ra.
d. Lalectura d'un llibre i la reflexió escrita sobreel contingut.

Peraprovar l'assignatura cal obtenirunmínim de5 en cada activitat d'avaluació especificada.
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BIBLIOGRAFIA:
Acker, S. Géneroy Educación. Reflexionessociológicas sobre mujeres, enseñanzayfeminismo. Madrid: Narcea,

1995.
Alemany C. Yo no hejugado nunca con ElectroL. Madrid: Instituto de la Mujer, 1989.
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Fonaments Històricsde laCatalunya Contemporània (HCCO)

N189

CREDITS:3.
PROFESSORA:CarmeSANMARTÍiROSET
QUADRIMESTRE:Primer. Lliure elecció

HORARI: Dilluns i dimecresde 14 a 15 hores

OBJECTIUS:
Aquesta assignatura pretén introduir l'estudiant en el coneixementdela història de Catalunya des dels
inicis del segleXIX,pertal de familiaritzar-los amb aspectes de caràcterpolític, econòmici cultural.

METODOLOGIA:

El curs consta de classes teòriques i classes pràctiques repartides equilibradament. Lesclassesteòri-
ques desenvoluparan el contingut previst en el temari mitjançantles explicacions de la professora. Les
classes pràctiquesesrealitzaran a través de textos imaterialaudiovisual.

CONTINGUTS:

Tema1. Catalunyaen 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) Larestauració borbònica.Anarquisme i movimentobrer. Sorgiment del catalanismepolític.

"Tema2. Catalunyaen el segleXX. (1898-1923) Lacrisi del sistema de la Restauració. Pèrdua deles colò-

nies ultramar. La Setmana Trágica. LAssemblea de Parlamentaris. Sindicalisme i pistolerisme.
L'obrapolítica i cultural de laMancomunitat. Modernismei noucentisme.

Tema3. 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. Crisii fi de la dictadura. La resis-
tència cultural.

AVALUACIÓ:
Els continguts pràctics s'avaluaràn de manera continuada ambles intervencionsa classe i ambeltreball
realitzat per cada estudiant (4090 dela notafinal). Un examena finals del quadrimestre (6026 de lanota

final), que caldrà aprovar perfer la mitjana amblanotapràctica, avaluarà els contingutsteòrics.

BIBLIOGRAFIA:
Balcells,Albert. Historiacontemporáneade Cataluña. Barcelona: Edhasa,1983.
Balcells, Albert. História del nacionalisme catala: Dels orígens als nostres temps. Barcelona: Generalitat de

Catalunya, 1992.

Ferret,Antoni. Compendid'bistóriade Catalunya. Barcelona: Claret, 1995.
Fontana,Josep.Lafíde l'AnticRègim ila industrialització(1787-1868). Barcelona: Ed. 62, 1988.
Hurtado,V. i altresAtlesd'bistòria 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 democrática (1939-1988). Barcelona: Ed.62,

1989.

Salrach,J.M. (dir.)Históriade Catalunya.(vol. 6). Barcelona:Salvat, 1984.

Sobrequési Callicó,J. ed.Història contemporàniade Catalunya. Vols 1-11. Barcelona: Columna,1998.

Termes,Josep.De la revolucióde setembrea lafide laguerra civil(1868-1939). Barcelona: Ed. 62, 1989.
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Història de la Ciència: Ciència,Tecnologia i Societat

PROFESSOR:JoaquimPLA iBRUNET

LLIURE ELECCIÓ: 3 crèdits BlocI) /4,5 crèdits Bloc ID
QUADRIMESTRE:1r

HORARI: dilluns, de 13 a 14h / dimartsi dijous, de 13 a 15h

L'assignaturaes divideixen dos blocs complementaris.

Bloc I (3 crèdits): Fonaments metodològics, recursoshistoriogràficsi orígens de la ciència moderna.
(S'imparteix desde l'1 d'octubre finsal 8 de novembre de 2007)

BocII (4,5 crèdits): Ciència i societat: professionalització de la ciència i evolució tecnològica. (S'im-
parteix des del 12 de novembre de 2007finsal final del 1r quadrimestre)

OBJECTIUS:

(a) Exposar els origensi els fonamentsdela ciència.
(8)Analitzar els trets característics que permeten que unadisciplina es puguiqualificarcoma científica.
(c) Presentar unavisió panoràmica del procés de desenvolupamentdel coneixementcientífic i tecnolò-

gic.

(d) Oferir a l'estudiant elements que li permetin desituar la seva activitat acadèmicaen relació amb l'e-

volució del coneixementcientífic i tècnic.
(e) Fomentar el pensament raonat, ponderat i crític, amb la intenció d'estimular el gust pel coneixe-

mentila curiositatper saber.

CONTINGUTS:
Bloc1

o. Fonaments metodològics,historiografiai recursosbibliogràfics.
1. Què entenemper ciència2 Quèdistingeix la ciència d'altres formes de coneixement2
2. Ciència antiga i ciènciagrecoromana.
3. Eactivitat científica a l'edat mitjana.

Bloc HI
4. Renaixementi Revolució científica del segleXVII.
5. Laciènciaalaillustració. Lenciclopedisme. Ciència, societat i Revolució Industrial.

6. La ciènciaal segleXIX: professionalitzaciódela ciència. La tecnologia:electricitat,
màquines, energia i comunicacions. La ciència en lahistòria delpensament.

7. La ciènciaal segleXX:activitati aplicació espectacular i generalitzada dela ciència i de la

tecnologia.

AVALUACIÓ:
1. Exposicionsa classe, ambunpes quepotvariar entreel2000 i e13090 dela notafinal.
2. Larecensió d'un llibre escollitper l'estudiant, amb unavaloració del 209.
3. Un assaig sobre un tema, ambunavaloració del 20090.
4. Un examen global, amb unavaloració quepotvariar entre el4096 i el3009 dela notafinal.

BIBLIOGRAFIA:
Es comentaràii es donaràen elpunt o de fonaments metodològics.
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Cultura i Civilització Germàniques

Els estudiants deTraducciói Interpretació que han cursat o pensen cursar el Seminaride llenguacatalà-

alemany o el Seminari de llengua espanyol-alemany no podenescollir aquesta assignatura com lliure
elecció.

N1349

Lliure elecció

CRÈDITSUVIC: 4,5

CRÈDITS ECTS: 4

QUADRIMESTRE: Segon

 
Aquestaassignaturade campuss'imparteixenalemany i en format semipresencial

PROFESSORS/ES:LucreciaKEIM

OBJECTIUS:
1. Familiaritzar els estudiants ambla cultura dels paisos de parla alemanya.

2.Apropar els estudiants a la interpretació dels textos de la cultura d'origen com a productes d'aquesta

cultura.
3.Ajudar els estudiants a desenvolupar unaactitud crítica enfront els referents culturals en textos que
podrien ser encàrrecs detraducció.

4. Oferir als estudiants recursosbàsics de cercade documentació en aquest àmbit de coneixement.
5. Donar als estudiants pautespertal de raonar la sevaestratègiade resolució de problemes.

MÈTODES DOCENTS:
Es treballarà a partir d'encàrrecs de treball en grup i individualment sota el guiatge del professorat.
L'objectiu serà sempre augmentar els coneixements enciclopèdicsi desenvolupar un esperit crític da-
vantels textosanalitzant els referentsculturals. Els encàrrecs de treball aniran acompanyats d'una re-
flexió sobre la feina feta. Finalments'haurà de preparar un portafoli quereflecteixi el progrés en l'ad-
quisició de competències.

| PROGRAMA:

| 1. Definició de referentsculturals. Traducciói referentsculturals.

2. Geografiafísica política. Traducció de topònims.
2. Esdevinementshistòrics clau. Referènciesculturals intertextuals.
3. Introducció als recursos econòmics.Aspectes contrastius.

4. Aspectesdela realitatsocial, política i econòmica. Contrastació de sistemessocials. La realitat darre-
radeltext.

ç. Rituals i costums.Traducció de referentsculturals.

AVALUACIÓ:
L'avaluació serà contínuai final en base a un portafoli. El portafoli s'anirà preparantdurant el quadri-
mestre i inclourà una part de reflexió i una part de documentació. La participació activa a les classes
també serà avaluada. S'hauran de preparar textos,fer treball de recercaipresentacions.

 
BIBLIOGRAFIA:

Griesbach, H.Aktuellundinteressant. Miinchen: Langenscheidt, 1990.

Luscher, R.Deutschlandnach der Wende. Minchen: Verlag firDeutsch, 1994.

www.goethe.de/materialien/landeskunde

www.dhm.de/lemo/home.html
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Cultura i Civilització Anglosaxones

Els estudiantsdeTraducciói Interpretació que han cursato pensen cursar el Seminaride llenguacatalà-

anglès o el Seminari de llengua espanyol-anglès no poden escollir aquesta assignatura com lliure elec-
ció.

N1339

Lliure elecció

CRÈDITSUVIC: 4,5
CRÈDITS ECTS:4
QUADRIMESTRE:Segon

Aquestaassignatura de campus s'imparteixen anglès i en format semipresencial

PROFESSORS/ES: RonaldPUPPO

OBJECTIUS:

- Familiaritzar-seamb aspectesclau de diversessocietats angloparlants actualsi lesfites cabdals de laci-
vilitzaciói cultura anglosaxona.

- Conèixeralgunes deles obresliteràries i dels documentspolítics més representatius d'aquesta trajec-
tòria.

- Conèixeragranstrets l'evolucióde lallengua anlgesailes influències quel'hanplasmat.
- Potenciarl'anglès com allenguavehicular d'estudi.

MÈTODES DOCENTS:
Atesa la gran envergadura dels continguts de l'assignatura, s'hi farà una aproximació temàtica quefa
possible: examinar alguns esdeveniments i tendències més rellevants, contemplar-neels aspectes uni-
versals/particulars, i descobrir i/o cultivar un sentit d'apreciació crític no només enversla civilització

anglosaxonasinó també envers lapròpia.

PROGRAMA:
- Els EstatsUnits d'Amèrica, avui

-LaRepública d'Irlanda

-La Gran Bretanya, avui
- Els orígensi el desenvolupamentdelacivilització anglesa
-L'èpocade l'Anglès Mitjà. L'Anglaterra delsTudori dels Stuart

AVALUACIÓ:
Lanota s'obté amb la redacció de quatre (4) exercicisescrits(tres de caràcter individual iun engrup) so-

bre textos relacionats ambel temarii, a més,l'estudiantrealitzaràun examen parcial iun examenfinal,

encadaun dels quals redactarà dos(2) assaigs (350-400 paraules mínimcada assaig).

BIBLIOGRAFIA:
Bailynetal. (ed.). The GreatRepublic:AHistory oftheAmericanPeople. Little, Brown& Co., 1986.
Kearney, H. TheBritish Isles:A History ofFourNations. Cambridge: 1989.
Hussey, Gemma.Irelandtoday:anatomy ofa changingstate. Dublin:Townhouse/Viking, 1993.

MayItPlease the Court: The most Significant OralArgumentsMade Before the Supreme Courtsince 1955. Peter
Irons and Stephanie Guitton(ed.).TheNew Press: 1993.
Pyles,I: The OriginsandDevelopmentofthe English Language. Harcourt, 1972.
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Cultura ¡Civilització Francófones

Els estudiants deTraducciói Interpretació que han cursat o pensen cursar el Seminaride llengua català-

francès o el Seminari de llengua espanyol-francès no poden escollir aquesta assignatura com a lliure
elecció.

N1359
Lliure elecció

CRÈDITS UVIC: 4,5
CRÈDITS ECTS:4
QUADRIMESTRE:Segon

Aquestaassignatura de campus s'imparteixen francèsi enformat semipresencial

PROFESSORS/ES: ClaudeCARCENAC

OBJECTIUS:
Aquesta assignaturaté l'objectiu d'oferirunavisiópanoràmicaactual de Françai dels paisos francòfons.
Aquesta aproximació imposa una diversificació dels objectes d'estudi, tant sociològics, com històrics,
polítics, etc.

MÈTODES DOCENTS:
El fil conductorestà constituit per un recull de textos.Toti això, segon els interessosde l'alumnat, s'a-
profundirà en alguns temes concrets.S'exigirà una participació activa, com també unareflexió pròpia
sobreels continguts de l'assignatura.

PROGRAMA:
1. França,la seva organització territorial administrativai institucional.
ElsDOM-TOM.
2. Els personatgeshistòrics convertits en mites.
3. Lallenguacom a elementd'uniói d'expressió. La francofonia.
4. Els grans debatsde la Françad'avuidia.

 
AVALUACIÓ:
Durantel curs, cada estudiantparticiparà en una exposició oral que constituirà el 4090 de la notafinal.
El 6000 restantresultarà de l'examenescritfinal que avaluarà els coneixements adquirits durant el se- |
mestre.

BIBLIOGRAFIA:
Fauré ChristineMai68,jouretnuit, Découvertes Gallimard, 1998.

Gillieth, Pierre B.A-B.AGaulois, Pardés, 2005.

Hagège, C. Lesoufflede la langue. Voies etdestinsdesparlersd'Europe. Paris: OdileJacob, 1992.
Julaud,Jean—JosephLHistoire deFrancepourlesNuls, First édition. 2004.
Létatde laFrance, édition 2005-2006, Paris: LaDécouverte, 2005.

Mauchamp,Nelly:LaFrance de toujours, Cle International, 1987.

Monnerie,A.LaFranceaux cents visages, FLE, 1996.

«Napoléon et sonmythe. Vérités et mensonges»NotreHistoire n° 218, février2004.

Pastoureau, Michel, Lesemblémesde la France, Editions Bonneton, 1998.

Rémond, R.Introductiona l'bistoire de notre temps. 3 vol. Points Histoire. París: Seuil, 1974.
Ross, Steele, Civilisationprogressive dufrancais, Cle International, 2002.

«France 2006. Portrait d’une société» SciencesHumaines, n° 50 septembre-octobre 2005.

Walter, H.Lefrancais dans tous lessens. París: Robert Laffont, 1988.
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Cognoms,Nom

Arano,Sílvia

Auseller,Jordi

Badell,Joan-Isidre
Bartrina, Francesca

Brugué, Lydia
Camps, Núria
Cánovas, Marcos

Cañellas, Núria

Carcenac, Claude

Chumillas,Jordi
Company, Marta
Coromina, Eusebi

Costa, Marisa

Cotoner, Lluisa

Delgar,Gemma
Domínguez, Sergi
Espachs,AnaM.
Espasa, Eva

Estany, Imma
Foraster,Amélia

Garcia,Alfredo

Genís, Miquel

Giramé, Ricard

Giró, Rubén

Godayol, Pilar
Julio, M.Teresa
Keim, Lucrécia

Leiva,Javier

Llanas, Manuel

Llop,Irene
Mascaró, Gemma

Montanyà, Mercè

Obiols,Víctor

Perramon, Maria

Pinyol, Ramon
Pujol, Miquel
Puppo, Ronald
Quer, Pere

Recuenco, Marta

Samson, Richard

Sànchez,Judith

Sanmartí, Carme

Solà,Joan

Soldevila, Llorenç .

 

Adreça electrònica

silvia.arano@uvic.cat
jordi.auseller@uvic.cat
joan.badell@uvic.cat

francesca.bartrina@uvic.cat
lydia.brugue@uvic.cat
nuria.campsi1@uvic.cat
mcanovas@uvic.cat

nuria.canellas@uvic.cat

claude.carcenac@uvic.cat

jordi.chumillas@uvic.cat
marta.company@uvic.cat
ecoromina@uvic.cat

marisa.costa@uvic.cat

mluisa.cotoner@uvic.cat

gemma.delgar@uvic.cat
sergi.dominguez@uvic.cat
ana.espachs@uvic.cat
eva.espasa@uvic.cat

imma.estany@uvic.cat

amelia.foraster@uvic.cat
alfredo.garcia@uvic.cat

miquel.genis@uvic.cat
ricard.girame@uvic.cat
ruben.giro@uvic.cat
pgodayol@uvic.cat
tjulio@uvic.cat
lucrecia.keim@uvic.cat

javier.leiva@uvic.cat

millanas@uvic.cat

irene.llop@uvic.cat
gemma.mascaroQuvic.cat
merce.montanyaQuvic.cat
victor.obiols@uvic.cat
maria.perramon@uvic.cat

ramon.pinyol@uvic.cat
miquel.pujol@uvic.cat
rpuppo@uvic.cat
pquer@uvic.cat
marta.recuenco@uvic.cat

rsamson@uvic.cat

judith.sanchez@uvic.cat
mcarme.sanmarti@uvic.cat

jsolamon@uvic.cat

llorenc.soldevila@uvic.cat

Adreceselectróniquesdel professorati del personal administratiu de la
Facultatde Ciències Humanes,Traducció i Documentació
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Sugranyes, Caterina
Surinyac,Jordi
Terradellas, Sandra

Torrents, Ricard

Tortadés,Ángel
Ugarte,Xus
Vancells, Montse

Vila,Jaume

Vilageliu, Berta
Zaiats,Vladimir

caterina.sugranyes@uvic.cat
jordi.surinyac@uvic.cat
sandra.terradellas@uvic.cat
ricard.torrents@uvic.cat
angel.tortades@uvic.cat
x.ugarte@uvic.cat

montse.vancells@uvic,es

jaume.vila@uvic.cat
berta.vilageliu@uvic.cat
viadimir.zaiats@uvic.cat

Adrecade lapaginaweb amb el directoride laUVic: http:/Awww.uvic.cat/ca/inici.html
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