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1. INTRODUCCIÓ  

En els darrers anys molt s’ha parlat, i es continuarà fent, sobre les auditories de la 
informació com a eina per a avaluar la gestió de la informació, analitzar les necessitats 
informatives i com a pas previ abans la instauració de qualsevol sistema de gestió 
informativa dins les organitzacions. 
Tot i així aquest nou concepte ha sorgit davant l’aparició d’una nova manera de treball 
basada en la difusió i el compartiment de la informació dins les organitzacions, així 
com gràcies la implantació d’una sèrie de nous elements i d’eines informàtiques 
adequades per això. Malgrat això, aquestes inversions en noves tecnologies no són 
suficient perquè la informació flueixi i pugui ser compartida pels membres de la 
organització ni de que tingui la qualitat esperada. De fet, sovint ens trobem amb el 
problema de que la informació existent a la organització no correspon amb la 
informació que aquesta n’hauria de tenir i només es cobreix part de les necessitats de 
la mateixa.  
Per tant, l’objectiu de l’auditoria ha estat conèixer la utilització que es fa de  la 
informació, les barreres que s’imposen i l’establiment de processos de millora per 
aconseguir fer l’ examen i l’avaluació de l’ús i les necessitats d’informació de la 
organització.  
Nosaltres a continuació presentem la memòria metodològica d’una auditoria de la 
informació aplicada a la Biblioteca d’un col·legi professional (en endavant també CP), 
concretament un co·legi d’advocats. Objectiu:  avaluar les necessitats informatives 
d’aquesta organització, identificant els recursos informatius que disposen, ús se’n fa,  
quins resultat s’obtenen, etc. i intentant que alhora sigui el pas previ a tenir present 
abans d’implementar qualsevol projecte relacionat amb la gestió de la informació, com 
per exemple realitzar una Intranet o seu web (decidint gràcies a l’auditoria la 
informació crítica a incloure), etc.   
Aquesta memòria és principalment la metodologia seguida per desenvolupar el procés 
de l’auditoria ; la descripció i anàlisi d’aquells aspectes que no quedaven reflectits al 
lloc web i que eren necessaris per tenir una visió de la tasca feta (dificultats trobades, 
com aquestes s’han resolt, etc.). També és on s’han detallaran les fases seguides que 
podem resumir en els apartats: metodologia (on s’ha relacionat de quin coneixement 
partíem abans de iniciar el treball, etapes seguides i recursos utilitzats) fases seguides 
per realitzar l’auditoria (concretament: planificació, recollida de dades, processament, 
anàlisi i interpretació, i resultats), conclusions (on s’han resumit i ressaltat aquells 
punts principals a destacar i comentar), bibliografia utilitzada per realitzar el treball i 
finalment uns annexos on entre d’altres adjuntem temporalització, models dels 
qüestionaris utilitzats, etc. 

2. METODOLOGIA DEL PRACTICUM 

A. REVISIÓ DE CONEIXEMENTS PREVIS  

A continuació, mostrem el punt de partida del Practicum en relació als nostres 
coneixements previs sobre el tema, coneixements que es poden agrupar en base a 
tres grans línies que són les següents: 

♣ Coneixements sobre auditories d’informació i altres aspectes relacionats amb 
la gestió de la informació.  
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Durant la llicenciatura de Documentació 1 n’hi ha hagut assignatures que el seu 
assoliment ha estat clau per poder realitzar l’auditoria: 

 Auditoria 2de la informació 
Aquesta optativa ha estat vital per la tria del tema del Practicum. Cursant-la un se 
n’adona de la importància d’aquesta eina per adaptar i centrar qualsevol projecte de 
gestió de la informació a les necessitats reals de l'organització. 

Ressaltar la importància  del mòdul 4 del material docent de l’assignatura, “Fases 
auditoria”, per desenvolupar la metodologia del Practicum i  com les Pacs realitzades 
durant l’assignatura van proporcionar els coneixements per la realització dels 
qüestionaris, entrevista  (PAC2) així com per realitzar un mapa de recursos 
d’informació (PAC3). 

 Gestió del coneixement:  
Amb aquesta assignatura hem conegut un enfoc diferent d’auditoria: les auditories del 
coneixement. Aquestes són també utilitzades com a  pas previ abans de començar el 
disseny de programes, programes  relacionats amb la gestió 3del coneixement. 

 Intel·ligència competitiva i Gestió de Recursos d’Informació 
Aquestes assignatures s’han utilitzat per conèixer com davant la quantitat d’informació 
que actualment es genera, les auditories poden actuar com a filtre perquè dins la 
organització només entri aquella informació de valor.  
Comentar com a la segona optativa vam haver de planificar un sistema de 
intel·ligència empresarial que ens va permetre conèixer la importància de la 
planificació com a pas previ abans d’iniciar qualsevol projecte,  valorar la importància 
de les auditories dins aquestes planificació i quines etapes eren necessàries seguir.  

 Gestió unitats d’informació.  

Aquesta assignatura ha proporcionat els coneixements necessaris (especialment 
gràcies al mòdul “planificació dels serveis”) sobre diferents tècniques i mètodes per 
analitzar l’entorn de qualsevol unitat d’informació.  

Aquests mètodes dins el procés de l’auditoria s’han utilitzat dins la fase d’anàlisi de les 
dades per poder realitzar les recomanacions i han estat els següents: anàlisi DAFO, 
Benchmarking, mètode de cultura organitzativa Hay, etc.  

♣ Coneixements sobre aspectes tècnics. La segona línia ha anat relacionada amb 
aquells aspectes més tècnics (“informàtics”) per realitzar el lloc web, lloc web que 
havia de reunir tots els principis d’usabilitat, navegabilitat, recuperació de la informació, 
etc. estudiats durant la llicenciatura en les assignatures:  

 Tècniques d’edició electrònica 

Amb aquesta assignatura vam assolir els coneixements necessaris sobre l'edició 
electrònica en web i la seva implementació mitjançant l'enteniment de conceptes 
bàsics sobre l'entorn multimèdia, l'hipertext i l'hipermèdia.  

Però, aquesta troncal ha estat clau per conèixer el llenguatge html, apartats clau a 
incorporar en qualsevol lloc web (mapa de la web, copyriht, etc.), estructures per 
facilitar navegació, eines per agilitzar la recuperació, etc. ja que durant tot el curs vam 

                                                           
1 Aquestes assignatures s’han vist complementades amb els coneixements realitzats alhora durant la 
Diplomatura en Biblioteconomia i Documentació (Escola Universitària Jordi Rubió i Balaguer) 
2 En endavant també AI 
3 Gestió del coneixement ens proporciona els conceptes, tècniques i processos per a crear programes que 
potencien el coneixement individual i corporatiu, l'aprenentatge, la innovació i la conversió en valor del 
capital intel·lectual de l'organització. 
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haver de crear diferents llocs webs, un emprant el Frontpage, el mateix programa amb 
el que s’ha realitzat la web d’aquest Practicum.  

 Organització i recuperació de la informació.  

D’aquesta assignatura s’ha tingut present l’apartat dedicat als sistemes de navegació 
hipertextual per realitzar una estructura que garantís la navegació i recuperació de la 
informació.  

♣ La tercera i darrera línia ha estat conèixer la organització on s’havia de realitzar 
l’auditoria.  

El fet de treballar a la Biblioteca des de fa gairebé 6 anys realitzant tasques d’atenció 
al públic, catalogació i préstec ha permès tenir una visió interna detallada i evitat 
problemes de desconeixement de la organitzacions, problemes que pateixen les 
auditories externes (les realitzades per personal extern a la organització, les quals hem 
de dir en principi garanteixen més objectivitat que les internes ja que estan són 
realitzades per personal no implicat amb la organització)  

B. ETAPES DEL PRACTICUM 

Per desenvolupar el Practicum (realitzat en dos semestre) s’han seguit les etapes 
següents:  

- PLANIFICACIÓ 

♣ Formalització de la proposta inicial. El primer que s’ha fet ha estat marcar unes 
dades mínimes sobre el treball a presentar, s’han indicant aspectes com: títol, 
coneixements previs sobre el tema, objectius a assolir, àmbit, interès del treball, etc.  

Tot això s’ha formalitzat en el lliurement de la primera fita (la DE-1) 

♣ Concreció. En un segon pas s’ha concretat i revisat la proposta inicial segons els 
comentaris personalitzats del consultor.  

Es van reconsiderar aspectes com objectius (redefinir-los i concretar-los més 
detalladament) , àmbit i interès (especificar-los) i títol (es va ajustar als objectius a 
assolir).  

♣ Metodologia i temporalització: En aquesta etapa s’ha decidit el mètode per la 
recollida de les dades (qüestionaris, entrevista en grup i l’observació), tasques a  
realitzar (fases ’auditoria) i un pla de treball personalitzat, planning que es pot 
consultar a l’annex “Temporalització4”.  

Aquesta temporalització agrupa tant la planificació per desenvolupar el Practicum 
(color blau) com la de les fases de l’auditoria de la informació (color taronja). De fet 
aquestes dues accions estan tan interelacionades (les dues són metodologies de 
recerca d’informació) que ens hem trobat amb fases que han coincidit (planificació, 
recopilació de dades, anàlisi i presentació resultats). Per aquest motiu es va decidir 
presentar-la dins un mateix quadre. En el moment de comentar-la s’ha donat prioritat a 
l’apartat “Fases de l’auditoria” (igual que en altres fases com processament i anàlisi de 
les dades) ja que s’ha pensat era el cor del treball. 

Aquesta temporalització s’ha hagut d’anar adaptant a les necessitats i transcurs del 
treball, que es pot també visualitzar (retards: color groc ; mètodes afegits: vermell). 

                                                           
4 La temporalització al incloure tant informació relacionada amb el Practicum com amb la auditoria hem 
decidit incloure tant en aquesta memoria com al lloc web.  
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S’ha adjuntat tant dins el lloc web com dins la memòria. Justificació: s’ha considerat 
que era informació vital a incloure en la memòria (per analitzar l’evolució del treball) 
com en el lloc web (donar rigor al mètode seguit). 

La finalització d’aquests dos apartats (“Concreció” i “Metodologia i temporalització”) ha 
coincidit amb el lliurement de la DE2. 

- RECOLLIDA I PROCESSAMENT DE LES DADES 

♣ Recollida de dades. La recollida s’ha aconseguit a través de qüestionaris realitzats 
al personal de la Biblioteca, clients externs i interns i una entrevista en grup únicament 
a personal del BCP.  

Sobre aquest punt hi ha informació detallada a l’apartat Fases auditoria de la 
informació. Destacar però que aquesta fase es va allargar més temps del previst (si la 
recollida de dades dels clients estava previst que finalitzés el 1 de desembre va ser un 
mes més tard, retardant a la vegada l’entrevista en grup ja que necessitàvem la 
informació dels usuaris per un anàlisi més exhaustiu). Malgrat això al fer el Practicum 
en dos semestres s’ha disposat d’un marge de temps per solucionar aquest imprevist. 
Motiu retard qüestionaris: poc interès per part dels clients d’omplir els qüestionaris.  

♣ Processament i anàlisi: El processament de les anàlisi ha estat en un cop 
finalitzada la fase de recollida d’informació, agrupa aquestes dades i posar-les en 
context per donar-li un significat.  

Igual que en el cas anterior comentar que hi ha informació més detallada a l’apartat 
Fases auditoria de la informació i que de nou fer el Practicum en dos semestres ha 
permès disposar de més temps per l’anàlisi, fet important si tenim present que la 
qualitat de l’auditoria depèn principalment d’una correcta anàlisi de les dades.  

Aquest processament ha coincidit amb el lliurement de la DE-3, document que reflectia 
l’estat del treball (principalment temporalització actualitzada i  assoliment dels objectius 
plantejats, en el nostre cas encara no assolits ja que el lliurement d’aquesta fita ha 
coincidit amb la meitat de l’anàlisi, justament al meridià d’aquest Practicum en dos 
semestres).  Al meridià de la recollida de dades ha coincidit amb la Defensa virtual del 
Practicum I.  

- PRESENTACIÓ 
♣ Lloc web i memòria provisional: Aquest punt ha consistit en presentar un sumari 
no definitiu del lloc web (el resultat de tot el treball presentat en nét, en el nostre cas 
l’informe de l’auditoria) i de la memòria (el sumari d’aquest document) 

El lliurement d’aquest material ha estat la quarta fita (la DE-4) 

♣ Lloc web i memòria definitiva: Aquest punt és aquest mateix document i el lloc 
web definitiu (l’informe) adjuntat en el mateix correu electrònic. Més informació sobre el 
lloc web aquí. 

♣ Defensa virtual. Encara pendent de realitzar. Dates previstes: 1 al 5 de juliol.  

C. FONS D’INFORMACIÓ UTILITZADES 

Les fonts d’informació que s’han emprat per localitzar la bibliografia es poden agrupar 
en 5 blocs diferenciats: 

 Cercadors (Google, All the web i Altavista). A través dels cercadors s’ha 
realitzat una primera presa de contacte amb les diferents matèries. És a dir, un 
cop detectat que calia informació sobre determinat aspecte (per exemple com fer 
models de qüestionaris) s’ha emprat aquest recurs per localitzar bibliografia al 
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respecte. Alhora ha estat una font molt bona per determinar paraules clau a 
buscar en altres recursos, sinònims, etc. Gràcies a aquest mitjà s’ha localitzat 
aproximadament un 65% de la bibliografia, que s’ha intentat fos actualitzada i 
realitzada per autoritats amb prestigi en la matèria.  

 Bases de dades externes (concretament B.D. de revistes electròniques 
especialitzades): un cop definides amb els cercadors les paraules clau a 
buscar, hem anat a la Biblioteca digital de la UOC per buscar bibliografia a les 
bases de dades especialitzades.  

Bàsicament s’han consultat les revistes electròniques a text complert: El 
Profesional de la información, Library Journal i Library Quartely, revistes que per 
temàtica i perquè són les que més hem utilitzat durant tota la llicenciatura per 
buscar bibliografia (les tres són del proveïdor Ebsco i la cerca funciona de 
manera similar) s’ha pensat eren les més adequades. Dir però que la bibliografia 
relacionada és principalment de la revista El Profesional de la información.   

 Bases de dades internes (el Catàleg de la Biblioteca de CP). Malgrat la 
Biblioteca de CP sigui una biblioteca especialitzada en dret té alhora un apartat 
d’obres sobre biblioteconomia i de metodologia adreçat a la especialització i 
formació del seu personal (vegeu exemple de llibre Cristina Soy sobre auditoria 
de la informació (*) i el de Sanz Casado sobre estudis d’usuaris (**)). 

 Bibliografies. Sovint un document (la seva bibliografia) ens ha enviat a un 
altre també interessant pel Practicum. Fins i tot sovint un autor especialitzat en 
una matèria clau pel Practicum (com per exemple Cristina Soy en auditoria de la 
informació o Ramon Maspons especialitzat en intel·ligència competitiva) ha 
permès trobar més bibliografia realitzada per ells sobre tema. 

 Llistes de distribució (Infodoc). Infodoc és una llista de distribució de la 
Biblioteca de la Facultat de Traducció y Documentació de la Universitat de 
Salamanca amb l’objectiu de que qui es subscrigui pugui rebre informació 
actualitzada relacionada amb el camp de la documentació. Gràcies a aquesta 
llista a la que estem subscrits  periòdicament rebem novetats bibliogràfiques, 
concretament buidats d’articles de revistes i dins aquestes novetats s’han 
localitzat algunes de les referències (per exemple article de Guzmán Sánchez 
sobre mapes tecnològics) 

 Especialistes 5en la matèria: En dos casos concrets s’han enviat correus 
electrònics a persones amb prestigi en la matèria perquè ens assessoressin 
sobre si anàvem cap al camí adequat i per recomanar-nos fonts d’informació.  

Concretament ens hem posat en contacte amb Cristina Soy (qui va ser la nostra 
consultora quan vam cursar l’optativa d’auditoria de la informació a la UOC). Molt 
amablement ens va informar de la inexistència de comparar els nostres resultats 
amb els d’un centre similar però sí la de comparar-los amb estàndards de 
biblioteques com la British & Irish Association of Law Librarians, així com de 
l’existència dels resultats d’un Benchmark  de biblioteques jurídiques. Més 
informació aquí. 

També es va enviar un mail a l’organització ISACA per mirar d’aconseguir algun 
model d’informe o alguna alternativa per trobar-ho. Al dia d’avui no se’ns ha 
donat resposta. 

 Material llicenciatura Documentació. Adreçar-nos directament al material 
facilitat durant la llicenciatura d’aquelles assignatures indicades a l’apartat 

                                                           
5 Ho incloiem en aquest apartat perquè gràcies a aquest recurs hem obtingut dades 
bibliografiques, tot i que al tractar-se d’una consulta via mail es podria haver creat un apartat 
diferenciat de “dades no bibliogràfiques” 
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“Revisió d’estudis previs”, material s’ha de dir accessible des de l’apartat 
“Secretaria” de la UOC, ha estat un altre mitjà d’obtenir la bibliografia. 

3. FASES AUDITORIA INFORMACIÓ 

Primer indicar que no hi ha un mètode estàndard per desenvolupar una auditoria. 
Per tant, s’han hagut d’adaptat els passos bàsics a realitzar davant qualsevol treball de 
recerca (planificació, recollida de dades, anàlisi i presentació resultats) als objectius de 
l’auditoria a assolir. Dir que aquests passos estudiats durant algunes assignatures de 
la llicenciatura alhora han coincidit amb les fases a seguir que apareixen en alguna 
bibliografia.  

Molta de la informació donada en aquest apartat coincideix amb la de l’apartat 
“Metodologia” del lloc web (p.e. la recollida de dades), però era informació important a 
incloure als dos lloc. Justificació: era important incloure-la al lloc web per informar de 
que s’havia seguit un mètode de rigor (el mateix que ha passat amb la temporalització) 
i alhora havia d’aparèixer a la memòria per poder explicar i així analitzar el procés 
seguit (problemes trobats, solucions, etc.).   Dir però, que per no duplicar 100% 
continguts la informació donada al lloc web ha estat més enumerativa i no tant 
detallada com la de la memòria. 

A. PLANIFICACIÓ 

Dintre la planificació, el primer pas ha estat demanar permís al Director de la Biblioteca 
per realitzar el Practicum sobre la Biblioteca i així assegurar la continuïtat del treball. 
No havíem de fixar cap partida econòmica, però sí poder per exemple poder fer 
lliurement els qüestionaris, l’entrevista, etc.  

Un cop obtinguda l’autorització, s’han fixat uns aspectes clau per marcar un camí a 
seguir, aspectes com: objectiu de l'auditoria, marc temporal, abast i els beneficis que 
se'n pensen obtenir. Tota aquesta informació, excepte els objectius 6 que també s’han 
indicat anteriorment, s’ha inclòs al lloc web.  

A l’annex I s’ha adjuntat el Quadre Temporalització, més informació sobre aquest punt. 

a) OBJECTIUS 

Els objectius es van fixats a la DE-2 i només han variat en aquesta DE-5, reagrupant-
los de manera diferent per poder relacionar-los amb mètodes i eines emprats per 
assolir les fites marcades. Tot i així el propòsit continua sent el mateix que els de la 
DE-2.   

A. Objectiu general 
 Detectar, controlar i avaluar la informació que existeix a la Biblioteca de CP, el seu 

ús, així com també els seus fluxos d’informació i la seva adequació a les necessitats 
del personal i els objectius de la organització. 

B. Objectius específics 

 Revisar l’ús actual de la informació dins la organització i el seu flux. Averiguar: 

o els recursos de la organització 

o ús efectiu es fa d’aquests recursos 

o resultats s’obtenen amb aquests recursos 
                                                           
6 Els objectius eren una informació que en els estàndards de l’ISACA apareixien com a oblligàtoria però 
s’ha decidit incloure també a la memòria per poder relacionar objectius, indicar si s’han o no assolit i com.  
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o costos i  beneficis d’aquests recursos 

o persones implicades en l’ús d’aquesta informació 

o procediments de treball i/o hàbits 

o oportunitats d’ús d’aquests recursos per obtenir avantatges competitius 

Objectiu assolit. Mitjà: mapa recursos d’informació i diagrama fluxos. 
 Identificar les necessitats d'informació de la Biblioteca. Aquestes es determinaran 

en base als objectius de la organització (a nivell genèric i departamental), serà la 
informació crítica de l’organització. 

Objectiu assolit. Mitjà: relació objectius Biblioteca amb recursos. 
 Analitzar la cultura informativa de la organització, especialment la voluntat de 

compartir informació i els fluxos d’informació ja existents. 

Objectiu assolit. Mitjà: anàlisi cultura Hay. 
 Desenvolupat una política d’informació revisant els resultats obtinguts i establint 

unes pautes per millorar l’ús de la informació dins la Biblioteca.  

Objectiu assolit. Mitjà: tot l’informe d’auditoria es pot considerar la planificació 
d’un política d’informació. 

 Desenvolupar una eina (l’auditoria és com una eina metodològica) per tal 
d’implementar un sistema d’intel·ligència empresarial per tal de crear en un futur (en 
aquest Practicum únicament es mencionaran ja que són uns objectius a assolir a un 
més llarg termini) productes intel·ligents. 

Objectiu assolit. Mitjà: tot l’informe d’auditoria pot considerar-se una planificació 
prèvia per poder desenvolupar un sistema d’intel·ligència empresarial. El 
calendari d’execució de mesures a implementar i la planificació detallada de les 
Pàgines grogues són els productes intel·ligents. 

B. RECOLLIDA DE DADES 

Per realitzar la recollida de dades s’han seguit dos mètodes diferents que apareixen 
indicats al material docent per desenvolupar el Practicum. Aquests són:  

- Observació documental 

- Observació mitjançant demanda 

 a) OBSERVACIÓ DOCUMENTAL 

L’observació documental ha consistit en recopilar tota aquella informació a la 
Biblioteca de la que es pot extreure dades.  

Aquesta es pot agrupar en dos blocs diferenciats. Per una banda documents 
relacionats amb la Biblioteca com: memòria del CP, el Reglament i una sèrie de 
documents originats arrel de la ISO 9001 7que té la Biblioteca.  

Però alhora tot aquells material facilitat durant la llicenciatura de dues assignatures 
concretes (“Auditoria de la informació” i “Gestió d’unitats informatives”) com Pacs 
realitzades, exemples resolutoris passats pel consultor, etc. 

S’han relacionat tots aquests documents al lloc web, annex 2 “Documentació rebuda”. 

                                                           
7 Aquesta ISO avalua els procediments realitzats a la Biblioteca, els objectius a avaluar són diferents als 
de la nostra auditoria. 
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 b) OBSERVACIÓ MITJANÇANT DEMANDA 
L’observació mitjançant demanda ha estat dos mètodes de recollida de dades que han 
requerit una resposta per la persona o organització observada. Concretament parlem 
de: qüestionaris i entrevista en grup.  Seguidament els comentem més detalladament. 

- QÜESTIONARIS 

♣ A QUI REALITZAR EL QÜESTIONARI:  

Audiència: 

El primer pas ha estat decidir de qui recollir les dades que s’ha fixat en base als 
objectius. Aquests es podien agrupar en dos grups diferenciats: 1) Objectius 
relacionats amb l’ús actual de la informació, fluxos, com s’utilitza la informació, com es 
comparteix, etc. i 2) Objectius relacionats amb l’establiment de les necessitats 
informatives de la Biblioteca ; així per una banda estava el personal de la pròpia 
Biblioteca (objectiu 1) i per l’altra els aquells que fan ús de la Biblioteca, clients 
interns/externs (objectiu 2).  

- Personal 8de la Biblioteca: 

 Personal directiu (tasques de direcció, control i supervisió)  

 Personal tècnic (concretament bibliotecaris i advocats 
realitzant la gestió de la informació) 

 Personal administratiu (suport als tècnics) 

- Clients interns: Tot el personal dels altres departaments del Col·legi.  

- Clients externs: Col·legiats de CP, alumnes de la Escola de Pràctica Jurídica i 
del Campus CP (dels masters realitzats al Col·legi) 

Proporció mostra 

- Personal Biblioteca.  

Aquest s’ha passat a tot el personal (15 persones). Justificació: voler determinar 
necessitats informatives, hàbits informatius, etc. de tota la Biblioteca (un grup 
heterogeni i variat) i no únicament d’un departament, categoria (personal administratiu, 
subaltern, caps, etc.). Dir que alhora s’ha pogut fer al tractar-se d’un nombre de 
personal relativament baix.  

- Personal intern/extern.  

S’ha realitzat a un 10% dels clients interns (personal del Col·legi) i un 90% a l’extern.  

D’aquest 10% de percentatge un 4% han estat administratius, un 4% personal tècnic i 
un 2% directius. S’ha intentat  aconseguir una mostra representativa de totes 
classificacions professionals de BPC.  

Del 90%, un 10% han estat alumnes de la EPJ, un altre 10% membres del Campus 
CP, la resta, el 70% col·legiats. Comentar com sovint un mateix col·legiat alhora ha 
estat alumne de la EPJ, alumne del Campus o fins i tot col·legiat i personal de CP o 
membre de la Junta de Govern. 
                                                           
8 Aquest personal l’hem subagrupat alhora per classificació professional, ja que aquesta 
classificació en marcarà les tasques a realitzar i el respectiu ús de la informació 
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Mètode de selecció usuaris interns i externs 

Usuaris externs: Tant en el cas de col·legiats, com alumnes de la EPJ, com del 
Campus la selecció dels clients s’ha realitzat de manera aleatòria. Motiu: que 
qualsevol usuari (satisfets, insatisfets, neutres, diaris, puntuals, etc.) tingués la mateixa 
probabilitat de ser enquestat.  

El mètode ha consistit en distribuir a cada punt de lectura de la Biblioteca de les 
diferents seccions (sala de lectura, bases de dades i hemeroteca) 9 formularis 
d’enquestes per tal de que els usuaris els omplissin. Com sovint, els usuaris 
aprofitaven el full per prendre notes, hem hagut de anar distribuint qüestionaris 
periòdicament (un cop al matí i un altra a la tarda). 

Com es va comentar a l’anterior defensa virtual, no s’ha pogut investigar tota la 
població (en hem hagut de limitar la població als usuaris que visiten la Biblioteca) 
arriscant-nos a que la interpretació de les dades no fos al 100% correcta. 
Concretament per aconseguir una mostra representativa, en base una llista complerta 
de la tota la mostra (en els nostre cas utilitzant la base de dades de tots els col·legiats, 
base dels alumnes de la EPJ i del campus) s’hauria d’haver triat una seqüència i en 
base a aquesta seleccionar “x”  enquestats. Un cop feta la selecció s’hauria d’haver 
realitzat l’enquesta trucant per telèfon o enviant-la per correu electrònic. Tot i així per 
factors polítics i temàtics (que seguidament detallem) en aquest treball no s’ha pogut 
aplicar aquest mètode sistemàtic i s’ha hagut de realitzar l’aleatori :  

- Factors polítics. El passat mes de juliol va canviar la Junta directiva del 
Col·legi (Degà, Secretari i la meitat dels membres de la Junta de Govern). Per 
tal de tenir autorització per consultar les diferents bases del Col·legi (del 
Campus, EPJ, col·legiats) i utilitzar les dades allà incloses per enviar el 
qüestionari als usuaris seleccionat, hauríem d’haver demanat permís al Director 
de la Biblioteca10, aquest hauria d’haver presentat un informe al Diputat 
encarregat de la Biblioteca i aquest informe hauria d’haver estat aprovat per la 
Junta de Govern. Per temps i com sabíem que la nostra enquesta actualment 
no deixa de ser un tema secundari per tractar en una Junta de govern (la nova 
Junta fa aproximadament mig any va prendre possessió del càrrec i estan 
encara prenent altres tipus de decisions primordials pel Col·legi com noves 
quotes col·legiats, pressupostos 2006, revisió conveni laboral, etc.) vam pensar 
que l’altre mètode era el més adequat.  

- Factors  temàtics. L’objectiu principal de l’auditoria és avaluar l’ús, necessitats 
i la cultura informativa dins la Biblioteca de CP, per tant, tot i que és important 
conèixer l’opinió dels usuaris potencials de la Biblioteca, el col·lectiu principal al 
que s’adreça l’auditoria són el personal de la Biblioteca, i en un segon terme els 
clients interns i externs.  

Usuaris interns: pel que fa referència als usuaris interns la selecció sí s’ha realitzat 
de manera sistemàtica, és  a dir triant d’entre tot el personal i seguint una seqüència, 
un total de 2 administratius (i trucant-los a la extensió telefònica per seguidament 
enviar-los l’enquesta via correu), 4 tècnics (2 llicenciats en dret i 2 periodistes), 2 

                                                           
9 En una primera fase únicament es van deixar les enquestes a la sala de lectura, però en una 
segona fase vist que la recopilació de les dades era molt lenta és va demanar la col·laboració 
de la resta del personal per tal de poder distribuir els qüestionaris en els altres departaments. 
D’aquesta manera també ens asseguraven que qualsevol usuari (tant aquells que normalment 
utilitzen el servei de bases de dades com els d’hemeroteca) tingués l’opció d’omplir el 
qüestionari i així s’aconseguia també (tal com havia de ser) una mostra representativa de tots 
els clients que (en principi) utilitzen la Biblioteca. 
10 Per poder distribuir els qüestionaris també vam haver de demanar autorització al Director de 
la Biblioteca.  
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membres de l’equip directiu i 2 subalterns (a aquests al no disposar de correu 
l’enquesta se’ls hi ha donat en persona). 

Manera d’administrar el qüestionari 
La manera d’administrar el qüestionari i aconseguir arribar a les 100 enquestes ha 
estat: 

S’ha distribuït en tots els departaments clau de la Biblioteca els qüestionaris per  
augmentar la possibilitat de que els usuaris realitzessin l’enquesta. En un inici els 
qüestionaris únicament és van distribuir als punts de lectura de la sala de lectura i 
taulells d’informació. Al veure que el nombre de qüestionaris omplert era escàs es va 
demanar la col·laboració dels altres departaments (hemeroteca i base de dades) per 
tal d’augmentar-ne el nombre d’enquestes i aconseguir una mostra més representativa 
de tota població que empra els serveis.   

♣ CONTINGUT DEL QÜESTIONARI:  

Que havia d’incloure el qüestionari realitzat al personal Biblioteca? 
Aquest qüestionari s’ha realitzat adaptant un model de qüestionari realitzant durant la 
PAC2 de l’assignatura auditoria de  informació a les necessitats reals d’aquesta 
auditoria.  

Aquesta adaptació ha consistit principalment en aconseguir a través del qüestionari 
informació sobre els 4 aspectes que a continuació relacionem. Aspectes considerats 
com clau per assolir els objectius. 

1. Informació general i sobre la organització: preguntes per situar l’enquestat a 
l’organització, identificar missió, objectius, estratègia, col·lectiu a qui s’adrecen, 
etc. Resumint, saber què hauria de fer l'organització per assolir els objectius i  
què fa. 

2. Recursos i necessitats d'informació: qüestions sobre aspectes relacionats 
amb percentatges d’informació interna i/o externa, contenidors d’informació, 
necessitats d’informació a nivell d’entorn remot i immediat, etc.  

3. Fluxos d'informació i interaccions: qui proporciona la informació, a qui i de 
quina manera la subministra, què necessita el personal per a desenvolupar la 
seva feina, etc. 

4. Tecnologies i sistemes de suport en l'ús de la informació: principalment 
preguntes per conèixer hàbits dels usuaris en relació als mitjans informàtics i 
noves tecnologies.  

El model d’aquests qüestionari (i també el realitzat als clients interns i externs) s’ha 
adjuntat en un document al lloc web a l’apartat “Qüestionaris”. Més endavant s’han 
adjuntat uns models de qüestionaris amb alguns aspectes que finalitzat el procés de 
recollida vam veure es podia millorar, però recordem, no són els que els usuaris i 
clients van omplir. 

Que havia d’incloure el qüestionari realitzat al personal intern/extern? 
En aquest cas les preguntes s’han fixat seguint les mateixes àrees d’informació 
marcades per al personal de la Biblioteca (informació general, recursos, etc.) però 
realitzant d’una manera breu. Motiu: aquest qüestionari no podia ser tant extens com el 
realitzat al personal de la Biblioteca (manera molt gent se’ns hauria tirat enrera en el 
moment de realitzar-ho) i alhora els clients interns externs són un aspecte secundari 
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de l’auditoria, el personal de la Biblioteca és el punt principal (aquesta justificació és la 
que ens va decidir de no realitzar-los cap entrevista). 

1. Informació general. L’objectiu ha estat situar a l’enquestat, saber la seva 
relació amb el Col·legi i amb la Biblioteca: si era alumne de la EPJ, Campus i/o 
col·legiat.  

2. Recursos i necessitats d'informació. Identificar i localitzar els recursos que 
utilitzaven els usuaris, esbrinar quina informació contenen, etc.  

3. Fluxos d'informació i interaccions. Esbrinar qui proporciona la informació, si 
és Biblioteca o d’un altra departament, de quina manera la rep, nivell de 
satisfacció, etc. 

4. Tecnologies i sistemes de suport en l'ús de la informació. Conèixer els 
hàbits dels usuaris en relació als formats per fer-li arribar la informació i ús de la 
seu web.    

♣ PROBLEMES DETECTATS  

- Poca participació  
Malauradament la gent no ha participat en el projecte. De fet fins i tot vam haver 
d’allargar el període de recopilació de dades. Per tant per futures auditories per 
involucrar al personal, que vegin la importància dins el projecte i s’animin a omplir-lo 
seria molt interessant incorporar una mena d’introducció explicant la finalitat de 
l’enquesta, el projecte i el qüestionari.  
Fins i tot seria interessant explicar de manera molt genèrica l’estructura del qüestionari 
així com establir una línia de comunicació entre enquestador i enquestat per a aquelles 
consultes que es considerin oportunes. Una possible introducció seria:  

“Des de la Biblioteca estem realitzant un nou projecte que consisteix en realitzar una 
auditoria de la informació que de ben segur serà profitós per a tots. Per tal de realitzar-
la hem de determinar quina és la informació vital que necessitem i per això necessitem 
de la vostra col·laboració. És per això que es prega omplir la següent enquesta. Cas 
de que es cregui oportú fer algun suggeriment, es prega fer-ho darrera els fulls de 
l’enquesta. Un cop estigui omplert el qüestionari podeu deixar-lo al taulell de referència 
o donar-li a qualsevol persona de la Biblioteca. Per a qualsevol dubte contacteu amb 
934567876, ext. 262. Gràcies.” 

- Manca de comunicació amb l’enquestat 
Pensem que sovint els usuaris no ens han donat el qüestionari perquè dubtaven a on 
adreçar-lo i més quan possiblement se’ls hagi presentat algun dubte sobre alguna 
pregunta plantejada. Per tant en per futures auditories s’explicitarà a on retornar el 
qüestionari i alhora s’afegirà una línia de comunicació per a les consultes que es 
considerin oportunes.  

- Eliminar llenguatge massa especialitzat 
Tot i que teníem clar que no havíem d’utilitzar llenguatge especialitzat durant la 
recopilació de les dades s’ha vist com algunes paraules utilitzades no s’entenien (per 
exemple concretament la pregunta número 10 del qüestionari adreçat al personal de la 
Biblioteca hem vist com sovint ens han preguntat a que ens referíem amb la paraula 
“Inputs”). La solució serà canviar la paraula per una altre no tant especialitzada, o 
definir-la  d’una manera entenedora o afegir diferents exemples. 

- No complicar-lo  
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També en alguns casos s’ha comprovat que la gent dubtava de què havia de 
respondre. En properes auditories en aquests casos en lloc de posar una pregunta 
oberta, s’oferiran diferents  caselles per marcar.  

- Afegir nous camps a avaluar 
Un cop finalitzat el qüestionari s’ha vist que hi havia un aspecte no analitzat i era  
l’aspecte guardians, usuaris i propietaris de la informació, quines persones tracten 
o gestionen d'alguna manera la informació, quin lloc ocupen en l'estructura de 
l'organització, a qui reporten, en què estan especialitzats, quina formació tenen en 
gestió de la informació, quins són els seus contactes a nivell d'usuaris?, quins amb 
altres professionals amb rols similars, etc. Aquest d’una manera breu s’ha analitzat a 
l’entrevista (apartat “Forma com la informació és gestionada”) però seria interessant 
incloure-ho per futures auditories i així tractar-lo d’una manera més exhaustiva. 

Podeu consultar els possibles models de qüestionaris introduint alguns d’aquests 
punts a millorar:  qüestionari Personal Biblioteca i als clients extern/intern. 

 -  ENTREVISTA EN GRUP 

Com ja s’ha indicat anteriorment únicament s’ha realitzat l’entrevista en grup al 
personal de la Biblioteca, a tot el personal (tècnics bibliotecaris, auxiliars, director, 
etc.). 

L’entrevista ha tingut dos objectius claus: 

 Clarificar i matisar aspectes recollits als qüestionaris, especialment aquells que 
pel seu caràcter purament qualitatiu no tenien cabuda. 

 Recollir noves propostes (pensem que serà més fàcil si la entrevista és en grup) 

Els aspectes clau sobre els que ha girat l’entrevista han estat els aspectes:  

- Objectiu i prioritats de l’organització: S’han analitzaran i acabat de 
definir al detall el primer bloc de les preguntes del qüestionaris 
relacionat amb conceptes sobre missió corporativa, objectius, negoci, 
estratègia, polítiques, anàlisi de l’entorn (amenaces, oportunitats de 
negoci, punts forts, febles), etc.  

- Estructura organitzativa. S’ha parlat sobre qui pren les decisions, 
quina és la divisió organitzativa formal de l’organització, així com el grau 
d’autonomia o centralització,  etc. 

- Forma com la informació és gestionada. Si la informació circula des 
de la direcció fins a les bases, si alhora també circulació informació 
entre departaments (informació transversal), si canals preestablerts, 
quins fluxos hi ha establerts entre processos i recursos d’informació, 
etc. 

- Cultura organitzativa: s’ha comentat quins dels 4 models de Hay era 
amb el que pensaven que estava la Biblioteca i perquè. 

- Avaluació recursos: S’han avaluat els diferents recursos utilitzats en la 
Biblioteca per poder realitzar l’inventari, avaluació dels recursos 
d'informació en relació amb l'assoliment dels objectius corporatius, 
Valoració de la informació pel que fa a qualitat, ús, impacte en la 
productivitat, eficiència, des del punt de vista financer, etc. 

- Descripció d’un escenari ideal. S’ha parlat sobre aquells productes, 
recursos o serveis que els administratius de la Biblioteca desitjarien 
disposar. Aquesta informació serà vital per incloure allò que manca i 
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incloure (si és el cas) aquestes noves propostes en un futur dins 
l’organització 

Comentar que com aquesta havia de ser un complement a les dades obtingudes a 
través dels qüestionaris, i com aquests es va retardar, també es va prorrogar la seva 
data de realització. 

C. PROCESSAMENT DE LES DADES 

En el processament de les dades s’ha partit de que teníem dos tipus diferenciats 
d’informació que requerien un tractament divers. 

- DADES QUANTITATIVES. 
Aquestes s’han tractat de manera convencional amb un full de càlcul (programari 
Excel). De cada pregunta plantejada i d’aquells valors susceptibles de ser processats 
des de un punt de vista estadístic s’ha extret un valor mitjà. 

A partir d’aquí ja s’han pogut establir correlacions fins a determinar els serveis més 
utilitzats, % d’ús de determinat recurs, etc. 

Aquesta etapa no ha representat cap dificultat només ha requerit un temps en 
l’introducció de les dades al programari i en la realització dels gràfics.   

Al lloc web, apartat “Processament”, en un document word s’han adjuntat els  resultats 
dels qüestionaris realitzats tant al personal de la Biblioteca com als clients interns i 
externs.  

- DADES QUALITATIVES 
El processament d’aquestes dades qualitatives (extretes principalment de la entrevista)  
ha consistit en explorar cada àrea determinada i de cada àrea indicar cadascuna de 
les idees que s’han donat. Per exemple, quan donant la entrevista s’ha parlat sobre 
determinat tema, anar apuntant tots els punts que han anat sorgint. 

La única dificultat trobada ha estat estar pendent i prendre nota de tots els punts 
tractats durant l’entrevista, no deixar escapar cap detall i sobretot no caure en la 
subjectivitat.  

D. ANÀLISI, INTERPRETACIÓ I FORMULACIÓ RECOMANACIONS 

En aquesta fase s’han analitzat i interpretat les dades obtingudes a través dels 
qüestionaris, entrevistes i la observació. L’objectiu, poder donar un significat a tota 
aquesta informació i poder realitzar les recomanacions pertinents (crear coneixement). 

Per analitzar i interpretar les dades s’ha seguit la metodologia híbrida de Buchanan 
que es comentem a continuació.  

En un principi la idea era únicament mapar els recursos de la organització i fer un 
anàlisi DAFO (punts forts i febles), però després es va pensar que igual millor seria no 
substituir-ne el DAFO per un anàlisi de fluxos i el Benchmarking de cara a establir 
unes recomanacions més objectives comparant els nostres resultats amb informació 
similar.  

Malauradament no es van trobar resultats de cap centre similar amb els que comparar 
dades i alhora comparant amb estàndards no s’assolien els objectius fixats per a 
l’auditoria més informació detallada clicant aquí) per tant vam optar per la metodologia 
híbrida de Buchanan que incorpora, entre d’altres, tant l’anàlisi DAFO, l’anàlisi de 
fluxos així com el mapa dels recursos d’informació, i sí permetia assolir tots els 
objectius fixats.  
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Sobre la metodologia de Buchanan dir que aquesta metodologia s’ha adaptat a les 
necessitats de l’auditoria i a les característiques de l’organització i per tant no l’hem 
seguit de manera rígida, per exemple com s’explica a continuació, s’ha canviat el 
desenvolupament de la promoció adaptant-lo a una organització que requereix que 
qualsevol difusió externa passi per la Junta de Govern, s’ha eliminat l’apartat una de 
les acció a desenvolupar a l’etapa d’identificació, etc.  

Fases mètode Buchanan: 

♣ Promoció. Objectiu: obtenir el recolzament i la cooperació necessària. 

En contra del que marca la metodologia aquesta fase es desenvoluparà un cop ja 
enllestit l’informe final de l’auditoria. Concretament es tractarà de que el director de la 
Biblioteca presenti un informe a la Junta de Govern del Col·legi per autoritzar la difusió 
del lloc web.  

L’objectiu d’aquesta difusió serà: 

- difondre els beneficis de l’auditoria i augmentant el coneixement i la 
importància de gestionar la informació 

- reduint la desconfiança (motivada per el desconeixement) dels empleats 

- fent circular un document on s’expliqui tot el procés seguit 

En el cas que es decideixi penjar-ho a la web del Col·legi s’haurà de decidir també en 
quin apartat de la Biblioteca es penja aquesta informació. De moment l’ideal seria 
penjar-ho en la Intranet de la Biblioteca però al no disposar d’aquesta eina, la 
promoció caldrà fer-la penjant els arxius a la carpeta col·lectiva Neptuno. 

♣ Identificació.  Objectiu: realitzar un anàlisis estratègic integral (missió, visió, 
cultura, estructura, fluxos i recursos d’informació, les seves interrelacions i 
correspondència interna).  

Aquest pas inclourà les següents accions 11diferenciades: 

- Identificar i definir missió i objectius 
Aquesta informació s’ha obtingut mitjançant els qüestionaris realitzats al personal de la 
Biblioteca (al primer bloc de), i alhora s’ha aprofundit  amb l’entrevista en grup. 

Per tant, el resultat d’aquesta acció està al lloc web, als resultats qüestionaris realitzats 
al personal de la Biblioteca (primer bloc de preguntes). 

- Identificar i definir l’entorn de la organització 
A través els coneixements facilitats a través del mòdul 2 de l’assignatura “Gestió 
unitats informatives” s’ha realitzat un anàlisi de l’entorn de la organització. Com? 
seguint la tècnica d’anàlisi DAFO, tècnica que consisteix en anàlisi l’entorn de 
l’organització identificant les amenaces i oportunitats i els punts forts i febles.  

Per aconseguir aquesta informació, es va recuperar el resultat d’un anàlisi DAFO 
realitzat fa un parell d’anys a l’assignatura “Gestió unitats informatives”, es van apuntar 
els aspectes clau ressaltats que van servir per iniciar a analitzar l’entorn durant 
l’entrevista. Resumint l’anàlisi ja realitzat va ser en punt de partida del presentat en 
aquest Practicum (millorat ja que aquest incorpora diferents punts de vista). 

Sobre aquest aspecte comentar la dificultat trobada en sintetitzar el diferent conjunt 
d’opinions, constatar que de fet totes les opinions són interpretables, fins a cert punt i 

                                                           
11 El model Buchanan identifica una acció més de les que aquí apareixen que consisteix en identificar 
l’estructura jeràrquica, rols, funcions, interelacions, formes de corrdinació, etc. Nosaltes a l’adaptar aquest 
mètode als nostre cas i aquesta fase no l’hem realitzat. 
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com sovint un mateix aspectes (per exemple el creixement exponencial de la 
informació) un pot considerar-lo un avantatge (poder disposar de més informació) i un 
altre com una amenaça (no disposar com antigament de tot el que es publica a nivell 
jurídic). 

El resultat d’aquest anàlisi s’ha penjat a l’annex IV del lloc web. 

- Identificar, definir i descriure la cultura de la organització  

A través de l’entrevista en grup s’ha definit gràcies a qüestions plantejades com 
valoració de la importància de la informació, maneres de fer, etc. la cultura de 
l’organització.  

Concretament entre tot el personal i durant l’entrevista s’ha fixat dins el tipus 12de 
cultura de la Biblioteca (a l’annex V del lloc web s’ha adjuntat el resultat) segons la 
tipologia de Hay.  

- Identificar i descriure els fluxos d’informació. 

Per realitzar aquest diagrama de fluxos entre usuaris i fonts d’informació ha estat 
imprescindible la informació aconseguida a través dels qüestionaris i l’entrevista en 
grup.  

Concretament gràcies als qüestionaris s’ha disposat de la  relació entre processos i 
recursos d’informació. I alhora amb l’entrevista s’ha pogut definit qui generava i qui 
rebia la informació.  

Comentar alhora com per dibuixar el diagrama s’ha seguit com a guia un exemple 
resolutori que ens vam passar la consultora de l’assignatura Auditoria de la informació.  

A l’annex del lloc web VI es pot consultar aquest diagrama.  

- Identificar els recursos d’informació. 
A través dels qüestionaris i l’entrevista en grup s’han identificat els recursos 
d’informació disponibles a l’organització i s’ha parlat sobre aquelles fonts que la 
organització no disposava i creien d’utilitat a adquirir.  

A l’apartat “anàlisis” no només aquests es troben identificats sinó també valorats 
mitjançant un mapa de recursos d’informació. 

♣ Anàlisis. Objectiu: analitzar i avaluar els recursos d’informació i formular plans 
d’acció per transformar les situacions problemàtiques i aconseguir els objectius 
identificats.  

Per tant s’ha realitzat les accions: 
- Avaluar els recursos d’informació, la seva importància estratègica i utilitat. Com? A 
través un mapa de recursos d’informació que s’ha desenvolupat seguint les fases: 
 

1) Enquesta a tot  el personal de l’empresa per identificar totes les fonts d’ 
informació existents per detectar les carències d’ informació i les necessitats de 
noves fonts i recursos d’informació.  

Podeu els resultats dels qüestionaris realitzats al personal de la Biblioteca en un 
document adjunt al lloc web apartat “Qüestionaris”. 

2) Correlació d’objectius amb recursos d’informació 

                                                           
12 Tipologies de  cultura organitzacional següents segons Hay: 1) Cultura funcional, 2) Cultura de procés o 
procediment, 3) Cultura de projecte i 4) Cultura de xarxa 
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Aquesta informació s’ha extret també del qüestionaris (apartat “objectius per 
departaments”)  i s’ha completat mitjançant l’entrevista (resultats a l’annex VII del 
lloc web) 

3) Realització d’un inventari dels recursos existents  

El mètode per realitzar l’inventari ha estat: 

- Relacionar tots els recursos existents a la Biblioteca (dades recollides 
amb el qüestionari i l’entrevista en grup) 

- Avaluar-los (a través el qüestionari i l’entrevista en grup) 

- Realització del propi inventari (fer una fitxa per recurs) seguint un  
model passat per la consultora de l’assignatura auditoria de la 
informació. 

L’inventari s’ha penjat al lloc web a l’annex VIII 

4) Elaboració gràfica del mapa de recursos de informació  

Per realitzat aquest gràfic s’ha seguit el mètode: 

- Llistar tots el recursos disponibles a la Biblioteca 

- Per cada recurs apuntar el seu ús (nombre de vegades que un recurs 
s’ha relacionat amb un objectiu) i la importància (informació extreta de 
la valoració donada durant l’entrevista, dada que apareix en l’inventari 
de recursos)  

- Col·locar cada recurs en un gràfic en base a les anteriors coordenades 
(ús i importància) 

- Formulació d’accions. Objectiu: analitzar tota aquesta informació. 
En un principi per realitzar les recomanacions i fer uns suggeriments i propostes de 
millora vam decidir que el mètode més objectiu de cara a poder comparar la situació 
real amb la situació òptima  era utilitzar el Bechmarking i comparar els resultats amb 
els d’una auditoria similar. No vam trobar cap centre amb qui poder fer la comparació. 

Vam veure però en el llibre de Cristina Soy sobre auditories de la informació que una 
altra opció era fer la comparació amb estàndards similars. Per aquest motiu vam 
decidir enviar-li un mail a aquesta senyora que havia estat la nostra consultora quan 
vam fer l’optativa. Molt amablement ens va respondre que no coneixia cap centre amb 
el que fer comparació i que podia fer la comparació amb estàndards com la Bristish 
and Irish Law Association.  

El problema va ser que aquesta normativa no avaluava fluxos i necessitats 
d'informació (l'objectiu principal del Practicum) i es limitaven a fer recomanacions 
sobre aspectes com col·lecció (nombre volum), la direcció, serveis, etc.  

Solució? Ampliar els mètodes d'anàlisi de les dades utilitzant una metodologia més 
exhaustiva que sí ens permetia assolir els objectius fixats i a partir d'aquí comentar 
aspectes a destacar, factors crítics sense recursos, etc. Sabem que NO és un mètode 
tan objectiu com l’altre però va ser l’opció més viable coneguda. 

Comentar que el dia 9 de juny vam rebre un nou mail de Cristina Soy informant-nos 
que a través de la llista de distribució americana BUSLIB havia rebut notícia d’uns Law 
Library Benchmarks—Results. A través del google vam veure es tractava d’una 
monografia a adquirir 147 € que per problemes econòmics i de temps (i que pensem 
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tampoc s’ajusta als requeriments del treball13) no hem pogut incloure en el nostre 
treball.  
Finalment comentar que per formular les accions s’ha seguit el procés:  

- Identificació del problema 

- Anàlisi de les causes del problema 

- Solució 

- Acció a implementar 

♣ Comptabilitat. Objectiu: establir els costos dels recursos serveis associats.  

S’ha realitzat un inventari amb els recursos d’informació i una de les dades ha estat el 
cost. 

♣ Identificació.  

Aquesta fase ha estat el propi informe d’auditoria, document on s’han recollit els 
resultats del procés de l’auditoria.  

E. PRESENTACIÓ DELS RESSULTATS 

La informació del lloc web és l’informe resultant de l’auditoria d’informació que s’ha 
realitzat a la Biblioteca del col·legi professional. 

Per identificar tant el format com el contingut a  relacionar a l’informe s’han tingut 
present els següents documents: 

- El llibre: Soy, Cristina. Auditoría de la informació. Barcelona : Editorial UOC, 
2003. 

- El document electrònic: Norma de auditoría de SI Reporte. Information Systems 
Audit and Control Association  [Darrera consulta: 24/04/2006] 
(http://www.isaca.org/pe/normas.htm)  

- I finalment el capítol: “El informe de auditoría”. EN: Auditoría de protección de 
datos. Barcelona. Bosch, 2003. Tot i no ser específicament una auditoria 
d’informació el document ha ajudat a complementar la informació anteriorment 
relacionada. 

Els apartats bàsics a incloure en aquest informe han estat: 

• Presentació general (context, metodologia, difusió, seguiment) de l’informe 
• Conclusions (Resultats, Àrees d’informació crítica, Àrees de millora) 
• Recomanacions (Pla d’acció) 

En el moment de realitzar la web, s’ha hagut d’adaptar (amb els canvis que això ha 
implicat) el format que tradicionalment presenten els informes en suport paper al nou 
suport electrònic aconseguint per tant una recerca i accés a la informació més fàcil, 
àgil i estructurat.  

Per realitzar l’estructura del lloc web (crear una website amb una estructuració 
adequada, navegació intuïtiva,  recuperació òptima, etc.) s’ha tingut present el material 
web: 

                                                           
13 Tot i així per la informació que apareix al resum fa l’efecte de que tampoc relacionen els aspectes 
analitzats en aquesta auditoria. 
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- Codina, Lluís ; Rovira, Cristòfol. Organització i recuperació de la informació. 
Barcelona : UOC. <https14://cv.uoc.edu/tren/trenacc?  >  [Darrera consulta: 
26/04/2006]       

- Maniega, David. Tècniques d’edició electrònica. Barcelona : UOC.   
<https://cv.uoc.edu/tren/trenacc?  >  [Darrera consulta: 30/04/2006]    

Ressaltar dins aquesta estructura la realització de dos frames fixos per agilitzar la 
navegació i el fet de que s’ha intentat incorporar un cercador (per facilitar la 
recuperació), una opció que permetés canviar l’idioma de la web i una altra per variar 
la mida i facilitar la lectura a persones amb problemes de visió. Malauradament per 
desconeixements informàtics només s’ha pogut realitzar el frame i la resta no ha pogut 
ser i queda pendent per futures actualitzacions.  

També per un aconseguir un disseny en consonància amb la imatge del Col·legi s’ha 
hagut de renunciar a que alguns hiperlinks es visualitzessin el color blau (ressaltaven 
massa, especialment els del frame esquerra i superior) per sobre la imatge corporativa 
de serietat que intenta donar el Col·legi i que alhora s’ha intentat seguir). Per tant, a 
tres punts clau de la web (frame superior i esquerra i mapa de la web) molts dels 
apartats de la web (inici, difusió, mapa web, etc.) tot i estar hiperlinkat no es visualitzen 
en color blau sinó en negre creant segurament confusió en els usuaris. 

La web s’ha realitzant primer fent l’informe en un document Word i a continuació 
passant cada apartat en llenguatge HTML mitjançant el programa Frontpage.  

Comentar que davant el dubte d’incloure o no informació dins l’informe o la memòria 
vam fixar les següents següents premisses :   

- donar prioritat als estàndards del ISACA ja que es tracta de normativa 
originada per una entitat que tracta de promoure estàndards comuns aplicables 
a nivell internacional  (homogeneïtat a nivell internacional) 

- seguir el consell de la consultora de davant el dubte d’incorporar una 
informació al lloc web o a la memòria donar-li preferència al lloc web 

- tenir present la informació del material didàctic de l’assignatura “Auditoria de la 
informació” i el llibre de Cristina Soy sobre aquest tema on qualifiquen l’informe 
com un document breu, tipus informe executiu.  

Finalment, a mode de conclusió mencionar no només la dificultat d’adaptar l’informe al 
format web sinó també la dificultat de localitzar exemples d’informes d’auditoria 
d’informació i de que a la vegada realitzats per entitats amb prestigi en el tema. De fet 
els principals exemples d’informes que s’han utilitzat com a guia han estat el facilitat a 
la monografia “Auditoría de la información” de Cristina Soy, l’informe d’auditoria de la 
ISO 9001 realitzat a la Biblioteca i el model del llibre “Auditoría de protección de 
datos”. Finalitzant aquest punt indicant com per solucionar aquest aspecte ens vam 
adreçar a l’ISACA per tal de poder gaudir d’algun nou exemple però al dia d’avui el 
resultat continua sent negatiu. 

4. CONCLUSIONS 

Primer de tot remarcar la importància d’aquesta auditoria de cara a identificar pel que 
fa referència a necessitats i usos d’informació quina és la situació real i quina és la 
situació òptima de la Biblioteca de CP.  

Concretament l’auditoria per avaluar: 
• L'efectivitat i eficiència del sistema d'informació existent  

                                                           
14 Material penjat a l’apartat Secretaria, “Els meus materials” 
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• Les necessitats actuals d'informació 

• L'efectivitat de l'ús i distribució de la informació 

• Els usos i necessitats d'informació per àrea funcional o departament 
I així poder identificar: 

• Les llacunes, inconsistències i duplicitats 

• Recursos d'informació nous 

• Punts febles i oportunitats del sistema  

• El comportament i pràctiques dels usuaris/clients respecte a la informació 
(formes d'obtenir-la i distribuir-la, etc.) 

Un dels aspectes a destacar és la manca d’un mètode únic per a realitzar una auditoria 
de la informació i com aquesta s’ha hagut d’adaptar als objectius a assolir i a les 
característiques de l'organització. Per exemple nosaltres dins l’anàlisi de les dades 
hem seguit la proposta de Buchanan però aquesta l’hem adaptar a les nostres 
característiques i s’ha decidit fer la fase de promoció un cop finalitzada l’auditoria quan 
la metodologia indica que ha de ser al començament. 

Dintre d’aquesta metodologia utilitzada insistir en com sovint han coincidit les fases per 
realitzar la memòria i les fases per desenvolupar l’auditoria. Motiu, en els dos casos 
estàvem davant dos casos de recerca i investigació i per tant amb unes etapes fixes a 
seguir:  planificar, recollir dades, analitzar les dades i presentar els resultats. Aquest 
problema ha estat molt present en el moment de decidir on i com col·locar la 
informació. Per exemple al explicar les etapes del Practicum de recollida i 
processament de les dades, aquesta informació  coincidia amb la fase de l’auditoria de 
recollida de dades. En aquest cas concret se li ha donat preferència a l’auditoria 
(perquè és el tema clau del treball) i per tant aquest ha estat un dels punts del treball 
on s’ha facilitat la informació de manera més detallada.  

Aquest problema també ha estat present al decidir quina informació incorporar al lloc 
web i quina a la memòria. Els criteris finals per decidir un lloc o altre es poden resumir 
en:  

- Incloure en el lloc web la informació que apareix com obligatòria en els 
estàndards del ISACA 

-  seguir el consell de la consultora de davant el dubte d’incorporar una 
informació al lloc web o a la memòria donar-li preferència al lloc web 

- tenir present la informació del material didàctic de l’assignatura “Auditoria de la 
informació” i el llibre de Cristina Soy sobre aquest tema on qualifiquen l’informe 
com un document breu, tipus informe executiu.  

Tot i així sovint dos apartats (objectius i metodologia) s’han indicat en els dos llocs ja 
que s’ha considerat interessant incloure–ho tant en una banda, per donar rigor al 
mètode, com a l’altre, per poder explicar com s’han assolit les dades. La diferència ha 
consistit en que la informació donada a la memòria ha estat més detallada i a l’altre 
més enumerativa. Per tant ressaltar la dificultat tant en decidir on incloure la informació 
en un o altra apartat suposem en part per la dificultat de trobar exemples d’informes i 
de casos similars amb els que comparar les dades. 

En relació als qüestionaris ressaltar el poc interès demostrat pels clients externs en 
omplir-los i com això ha retardat el procés de recollida de dades i com s’han hagut de 
cercar vies alternatives (la col·laboració dels companys) per arribar al nombre fixat 
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d’enquestes. Afortunadament el Practicum s’ha realitzat en dos semestres i aquest 
retard no ha suposat cap risc cap al projecte, però possiblement si s’hagués realitzat  
el treball en un únic semestre aquest fet sí que hagués representat un problema.  

Comentar com un cop s’han realitzat els qüestionaris s’han detectat aspectes a 
millorar en properes auditories com: introduir una presentació indicat la finalitat del 
projecte, ús d’un llenguatge no tant especialitzat i evitar realitzar preguntes 
complicades i/o que no s’entenguin (per exemple en lloc de preguntes obertes oferir 
diferents opcions)  

Ressaltar com no s’han realitzat els qüestionaris a aquells usuaris externs que són 
membres del Col·legi però no utilitzen el nostre servei. Els motius ja vam comentar que 
eren polítics i temàtics però tot i així és un tema que queda pendent a realitzar en 
futures auditories. 

Indicar alhora com dins les fonts utilitzades per aconseguir els recursos s’han 
incorporat dues fonts que mai havíem utilitzat per realitzar anteriors treballs a l’UOC. 
Aquestes dues fonts han estat recórrer a persones especialitzades en el tema i les 
llistes de distribució. Pensem que possiblement el motiu d’incorporar-les haurà estat el 
tractar-se d’un treball tan específic amb un procés que requereix un desenvolupament 
ampli en temps i en la matèria. Insistir per tant en l’ajuda facilitada per antics 
consultors. 
Ressaltar la impossibilitat de comparar els resultats de la auditoria amb resultats d’un 
centre similar, ja que no s’ha tingut accés  a cap altre centre similar que hagués 
realitzat una metodologia com aquesta (de fet des d’un primer moment ja ens vam 
comentar que això seria gairebé impossible). Tampoc l’opció de comprar amb 
estàndards ha estat viable i per poder establir les recomanacions s’han hagut 
d’augmentar el nombre de mètodes dins l’etapa d’anàlisi de les dades mitjançant la 
metodologia de Buchanan.  

Finalment, a mode de conclusió comentar com s’han assolits tots els objectius fixats 
en la DE2 (amb les modificacions anteriorment comentades)  els quals pensem s’han 
assolit a causa de que el procés de planificació sempre ha estat un punt de referència 
a tenir present i així mai allunyar-nos d’aquest camí fixat. 
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6. ANNEXOS 
I. QUADRE TEMPORALITZACIÓ 
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II. QÜESTIONARI AL PERSONAL BIBLIOTECA 
 

 
Està previst realitzar una auditoria de la informació dins la Biblioteca, que de ben segur serà positiva i 
profitosa per tothom. Per tal de realitzar-la necessitem fer un estudi per detectar la informació necessària 
per l’empresa, constractant el que tenim amb el que manca. És per això que es prega omplir aquesta 
enquesta. 

Hi ha 5 part, que són les següents: 

- Informació de la organització: intentarem identificar la missió i els objectius, tant des 
del punt de vista general com departamental. Determinarem els objectius i prioritats de 
l’organització, aspectes vitals que influiran directament en els fluxos i necessitats d’informació. 

- Fonts i necessitats d’informació: Determinarem quina informació s’utilitza (interna o 
externa) per desenvolupar les diferents tasques i alhora identificar per a cada departament  i 
objectius departamentals de la Biblioteca les necessitats d’informació a nivell d’entorn remot i 
immediat i el lloc on localitzar-la.  

- Necessitats de comunicació: Principalment identificarem qui proporciona la informació 
a l’enquestat i alhora quina informació deuen al departament en el qual treballen i del qual depenen i 
el format de subministrament. 

- Necessitats de tecnologia d’informació: Podrem conèixer els hàbits dels usuaris en 
relació amb els mitjans informàtics i les noves tecnologies. 

- Difusió de la informació: Conèixer la distribució d’informació. 

- Temps emprat: Reflexió sobre el temps emprat per obtenir els diferents tipus 
d’informació i coneixement necessaris. 

Cas que es cregui oportú fer algun suggeriment, es prega fer-ho darrera dels fulls 
d’enquesta. Un cop estigui omplert el qüestionari el podeu dipositar al  taulell del préstec. 

Gràcies. 

 

Signatura 

Es prega retornar aquesta enquesta en el termini de 20 dies. 

[Això és el que seria la introducció, objectiu: motivar i involucrar als 
enquestats en el projecte] 

 
 

Informació general 

Departament al qual pertany: 
Càrrec dins l’organització: 

 
 

A) Informació organització 

1) Especifiqui en un parell de línies quin és el propòsit (finalitat) de la Biblioteca . Si li pot servir 
d’ajuda, hauria de definir a què és dedica l’organització, quina és la seva raó de ser i les seves 
prioritats.  

 

2) Indiqui els principals objectius de la seva ORGANITZACIÓ. 
  
  
  

3) Indiqui els principals objectius del seu DEPARTAMENT. 
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4) De quina manera (tasques, procediments, programes, etc.) des del seu departament intenten 
assolir aquests objectius. 

  
  
  

 

5) Indiqui a qui (quin col·lectiu) s’adreça la Biblioteca de l CP? 

 
 

B) Fonts i necessitats d’informació  

6) Disposar d’informació és una part de la seva feina? 

1  2  3  4  5 
Irrellevant       Vital 

 

7) Indiqui de manera orientativa, quin percentatge de la informació que vostè utilitza és produïda a 
l’interior de l’organització (informació interna) o és adquirida de fonts externes (informació 
externa) 

Informació interna ____%  Informació externa ____% 

8) Del següent quadre, indiqui les àrees sobre les que vostè ha d’estar permanentment informat 
(per a identificar-les pensi, per exemple, en les activitats realitzades per vostè durant les dues 
darreres setmanes). Aquestes seran les seves ÀREES D’INFORMACIÓ CRÍTICA. 

Entorn Àrea Descripció 

Regulacions Informació sobre nova legislació que pugui afectar-li (per 
exemple la llei de pressupostos que surt anualment, un 
canvi en llei 30/1992 de l’Administració Pública, en la Llei 
de propietat intel·lectual de les seves publicacions, etc.)  

 

Clients externs Informació d’aquelles empreses amb les que treballa en 
conveni (Departament de Justícia, altres Col·legis 
d’Advocats, Escola judicial) com telèfons d’interès, cursos 
que es realitzen en col·laboració, etc. 

 

Clients interns Informació relacionada amb els usuaris de la Biblioteca.  

Immediat 

Competència Informació sobre aquelles institucions vinculades (similars) 
a la seva que li poden proporcionar informació sobre nous 
serveis que estan aplicant de cara a millorar els seus. 

 

Econòmica Si vostè desenvolupa tasques econòmiques potser 
necessita d’informació sobre: mercat, indicadors 
econòmics, etc. 

 

Tecnològica Pensi que les tecnologies estan en canvi constant, per tant 
potser necessita informació sobre nous productes 
tecnològics, nous manuals, programes informàtics, etc.  

 

Remot 

Social La societat està en constant moviment, per tant potser 
necessita informació sobre nous hàbits de consum, nous 
valors, etc. de cara a oferir nous serveis i productes (p.ex. 
cursos) adaptats a aquestes necessitats 
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 Política Possiblement la ideologia que governa el país i la seva 
comunitat autònoma i/o ciutat influeix en la seva 
organització (o en les que vostè es relaciona). Per tant, 
potser necessita informació política de cara establir 
aliances amb altres entitats, o informació en relació a unes 
futures eleccions, ja que un canvi de govern a la 
Generalitat podria representar un canvi amb les relacions 
del Col·legi i el pagament del torn d’ofici del Col·legi, etc.  

 

9) De les àrees que ha triat a la pregunta anterior, triï les 3 que més necessiti i posi-les per ordre 
d’importància. A l’àrea 1 posi aquella informació (política, social, etc.) que més l’interessa i així 
successivament. Pot incloure qualsevol altre assumpte que no estigui indicat al quadre. 

 AREA 1: 
 ÀREA 2: 
 ÀREA 3: 

[Vist que aquesta pregunta no quedava del tot clara , l’hem variat fent-la, pensem, més fàcil 
d’entendre]  

10) D’aquestes 3 àrees triades a la pregunta anterior seleccionada especifiqui la informació que 
necessita (això és el que considerarem com Inputs, adjuntem alguns exemples). 

ÀREA : Regulacions      INPUTS: 
- Legislació (estatal, autonòmica) 
- Jurisprudència 
- Normes catalogràfiques (ISBN, 
AACR) 
- 
-  
- 
 

 

ÀREA: Clients externs      INPUTS: 
-  Catàlegs nacionals 
- Llibreries jurídiques 
-  Tarifes universitàries 
-  

 

ÀREA :Clients interns      INPUTS: 
- Guia col·legiats 
- revistes del BCP 
- 
- 
 

ÀREA:       INPUTS: 
- 
- 
- 
- 
 

ÀREA:       INPUTS: 
- 
- 
- 
- 

ÀREA:       INPUTS: 
- 
- 
- 
- 

[Aquesta pregunta tampoc quedava clara. Per tant, l’hem variat fent-la menys complicada, hem inclòs 
una definició del concepte “Input” (la gent no sabia a què ens referíem) i finalment per acabar d’aclarir 
el concepte s’han proporcionat exemples.]  
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11) Del següent quadre marqui les fonts que normalment utilitza i a continuació especifiqui el seu 
grau de satisfacció (1=No satisfet, 3= Satisfet, 5= Molt satisfet). 

Nota: Es possible que no trobi relacionades al quadre totes que fonts que vostè utilitza. Si us plau, 
indiqui-les a l’apartat “Altres”. 

Font d’informació Grau de satisfacció 

Butlletins especialitzades  1   2   3   4   5 

Bases de dades internes   1   2   3   4   5 

Bases de dades externes (p.ex. Aranzadi de Legislació, 
especialitzades de revistes, etc.) 

 1   2   3   4   5 

Serveis de documentació (Biblioteques)  1   2   3   4   5 

Informes interns  1   2   3   4   5 

Empreses especialitzades   1   2   3   4   5 

Pàgines web  1   2   3   4   5 

Contactes personals  1   2   3   4   5 

Altres:   1   2   3   4   5 

Altres:  1   2   3   4   5 

[Com hem vist que es pensàvem que únicament podien posar les números 1, 3 i/o 5, hem afegit tota 
l’escala per evitar aquest error. Volíem una votació en una escala més àmplia per fer que aquells usuaris 
que nedessin entre dues aigües es posicionessin]  

 
C) Necessitats de comunicació  

12)  Quan vostè necessita localitzar informació: 

 La busco personalment         
 M’adreço a la documentació disponible al departament     
 M’adreço a altres centres de documentació      
 Altres: ____________         

13) Aquesta informació que necessita (ja sigui la del propi departament com l’aconseguida mitjançant 
el Centre de Documentació) la rep per algun procediment sistemàtic o només la rep quan la 
sol·licita? 

 Per un procediment sistemàtic        
 Només quan la necessito        

14) Especifiqui els mètodes habituals de comunicació interna (alguns exemple serien correu 
electrònic, comunicats interns, butlletí de novetats, etc.). 

 
E) Necessitats de tecnologia d’informació 

17) En la seva feina diària utilitza l’ordinador? 

1  2  3  4  5 
Mai       Sempre 

18) Indiqui, quines aplicacions utilitza. 

Processador de textos         
Fulles de càlcul          
Generador de gràfics         
Bases de dades            
Correu electrònic          
Internet            
Altres            
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F) Difusió de la informació 
19) Des de la Biblioteca hi ha establert algú sistema per difondre la informació generada o 

adquirida a partir de les fonts d’informació externes emprades? 

Sí    
No    

20) En el cas de resposta afirmativa especificar la manera de difondre-la: 

Trobades informals         
Reunions          
Intranet          
Altres: _____         

 

21)  Responsable de la difusió 

Un mateix         
Col·laborador _______ (especifiqui si vol qui)    

[Noves preguntes que han enriquit el procés de recopilació de dades i ens 
proporcionaran nova informació al respecte] 

 
22) Temps emprat 
 
23) Quin és el temps utilitzat per obtenir informació? 

Hores  En quins casos? 
Dies  En quins casos? 
Setmanes  En quins casos? 
Depèn   En quins casos? 

[Idem cas anterior] 
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III. QÜESTIONARI LS USUSARIS INTERNS I EXTERNS 
 

QÜESTIONARI : AUDITORIA DE LA INFORMACIÓ 

Des de la Biblioteca estem realitzant un nou projecte que consisteix en realitzar una auditoria de la 
informació que de ben segur serà profitós per a tots. Per tal de realitzar-la hem de determinar quina és 
la informació vital que necessitem i per això necessitem de la vostra col·laboració. És per això que es 
prega omplir la següent enquesta.  

Cas de que es cregui oportú fer algun suggeriment, es prega fer-ho darrera els fulls de l’enquesta. Un 
cop estigui omplert el qüestionari podeu deixar-lo al taulell de referència o donar-li a qualsevol persona 
de la Biblioteca. Per a qualsevol dubte contacteu amb 934567876, ext. 262.  

Gràcies 

[Això és el que seria la introducció, objectiu: motivar i involucrar als enquestats en el 
projecte] 

 
Àrea de treball : Col·legiat ___  EPJ  ___ Campus CP ___  Altres ___  
 
PREGUNTA TIPUS DE RESPOSTA JUSTIFICACIÓ 
1. En la vostra tasca laboral, 
necessiteu consultar informació 
externa? 

 
Sí/No 

2. De forma orientativa, quin 
percentatge de la informació que 
utilitzeu l'obteniu a través de la 
Biblioteca i quin d'altres fonts? 

 
           __ % Biblioteca 

__ % Altres fonts 

Determinació de les necessitats informatives dels 
clients potencials dels actius d’informació que es 
gestionen a l’BCP i del seu paper en la seva 
resolució. 

3. Quin departament de la Biblioteca 
us la facilita? 
[Pregunta que vam veure costava 
d’entendre i l’hem variat] 

 
 

Sí/ No 

La clara identificació dels responsables pot ser 
deguda a una correcta organització funcional de la 
Biblioteca i a una distribució racional de les 
tasques, resultat d’una planificació estratègica 
adequada. També a un sistema de comunicació 
interna eficient, convenientment publicitat. 

4. Citeu els dos serveis de Biblioteca 
que més useu per a les vostres 
necessitats d'informació: 
[En lloc de posar una resposta oberta i 
un cop vist que no s’acabaven de tenir 
clars els serveis de la Biblioteca els 
hem indicat per tal e que únicament 
hagin de triar-lo] 

 
 Base de dades 

 Hemeroteca 
Informació i Referència 

 Préstec 
 

Identificació dels serveis d’informació prioritaris per 
als col·legiats. 

5. Citeu els dos productes 
d'informació que us proporciona el 
col·legi més útils per a la vostra 
feina : 
[Idem pregunta anterior] 

 
 Dossiers temàtics 

 Novetats bibliogràfiques 
 Novetats legislatives 

 Altres 

Identificació dels productes d’informació més útils i 
consultats. Contrast amb la llista de productes 
elaborats per la Biblioteca per detectar els que no 
s’han difós correctament o no s’ajusten a les 
necessitats del col·legiats. 

7. Avalueu  la rebuda de la 
documentació de Biblioteca en 
funció dels següents paràmetres:  
 

Rapidesa                 0 1 2 3 4 5 
Facilitat d'accés        0 1 2 3 4 5 
Actualitat                 0 1 2 3 4 5 
Reutilització de  
les dades                 0 1 2 3 4 5  

Identificadors de qualitat en relació al procés de 
rebuda de la informació demandada. 

8. Considereu que la informació que 
se us facilita en resposta a les 
vostres demandes és pertinent 
(s'ajusta a la necessitat 
expressada)? 

__ Sempre 
__ Normalment 
__ Algunes vegades 
__ Mai 

9. La quantitat d'informació rebuda 
sota demanda, és suficient? 

__ Sempre 
__ Normalment 
__ Algunes vegades 
__ Mai 

Les preguntes 8, 9 i 10 pretenen establir indicadors 
de qualitat dels productes d'informació que difon el 
Col·legi,  dels criteris de  pertinència, exhaustivitat i 
usabilitat, respectivament, avaluant també de forma 
implícita, la qualitat de les fonts d'informació 
d'origen per a respondre aquestes sol·licituds 
d'informació i el grau d'expertesa del personal que 
interpreta les consultes i realitza les cerques. 

11. Puntueu de l’1 al 5 quins dels 
següents tipus d’informació 
necessiteu amb més freqüència: 

Legislació                 0 1 2 3 4 5 
Jurisprudència          0 1 2 3 4 5 
Formularis                0 1 2 3 4 5 
Doctrina                    0 1 2 3 4 5 

Distinció dels tipus d’informació més necessari. 
Criteri similar al de la pregunta 6. 
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[Pregunta reformulada per fer-la més 
fàcil d’entendre] 

Altres (especifiqueu) 0 1 2 3 4 5
________________ 
 

12. Sou usuaris de la biblioteca: __ Diàriament 
__ Normalment 
__ A vegades 
__ Mai 

13. Consulteu la web col·legial: __ Diàriament 
__ Normalment 
__ A vegades 
__ Mai 

Posicionament del principal servei d’informació 
col·legial i del recurs informatiu més complet, 
respectivament, en l’organització en opinió dels 
usuaris finals. Permet copsar el nivell de cultura 
informacional d’aquesta part del col·lectiu. 
 

14. Quin és el temps que empreu per 
obtenir informació? 
[nova pregunta sobre temps que 
enriquirà el qüestionari i ens permetrà 
obtenir més informació sobre pautes i 
hàbits de conducta] 
 

Hores  En quins casos? 
Dies  En quins casos? 
Setmanes  En quins casos? 
Depèn   En quins casos? 
 

Valorarem el temps emprat en la recerca 
d’informació. 

15. Altres:  En aquest apartat podeu afegir aquella informació 
sobre millores, noves propostes a aplicar o 
qualsevol altra informació que ens desitgeu donar i 
que ens ajudaran a millorar la Biblioteca 
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IV. MODEL DE FITXA DE RECURS D’INFORMACIÓ 
 
 

Base de dades col·legiats 

Base de dades 
interna que recull 
totes les dades 
relatives als 
clients: data d’alta, 
adreça, telèfons, 
dades bancàries, 
etc. 

Dades 
recollides per 
el Servei 
d’Atenció al 
Col·legiat 
(SCAC) 

3 

No hem tingut 
accés a 
aquesta 
informació  

Accés intern a 
través del servidor 

Avaluació: 

No procedeix 

Tots els 
departaments 
del Col·legi 
amb diferents 
nivells d’accés 
a la informació

Gestionada per 
SCAC 

Clients externs

100 % 
Exhaustivitat , 
recull tots els 
col·legiats 
actuals com 
els donats de 
baixa 
100% 
Accessibilitat 
ja que es pot 
consultar des 
de qualsevol 
ordinador 
amb accés a 
internet 
usabilitat 
100% 
Actualització 
diària 

 

Puntuació ús recurs 
1-10 

1- Baixa 
5- Mitjana 
10- Alta 

- Actualització 
- Exhaustivitat 
- Accessibilitat 
- Actualització 
 

Cost 

Departaments 
que utilitzen el 
recurs 

Descripció 
(contingut) 
del recurs 

Difusió 

Periodicitat 
de 
l’avaluació 
del recurs

Responsable
s de 
gestionar el 
Recurs

Àrea d’informació 
crítica: 

Clients Externs 
Clients Interns 
Regulacions 
Tecnològica 
Competència 
Social 
Política 
Econòmica 
 

Responsables 
de recollir la 
ifnromació 


