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Introducció

El manual Fonts d’informació ofereix als estudiants un recorregut eminentment

pràctic a través de les fonts i serveis d’informació generals i especialitzats que

hi ha.

Com tot manual, neix amb la voluntat de difondre les fonts d’informació

d’una manera didàctica, pràctica i amb un llenguatge clar.

Amb la lectura dels sis mòduls, l’estudiant es familiaritzarà amb la terminolo-

gia i els conceptes bàsics de la nostra matèria. L’itinerari d’estudi és seqüencial

i està dissenyat de la manera següent:

Un primer bloc inclou els mòduls 1 i 2, en els quals s’aborden les qüestions de

terminologia, conceptes, classificació i tècniques de descripció de les fonts. El

mòdul 1 (“Fonts i serveis d’informació”) tracta de donar resposta a preguntes

com ara: què són les fonts, què les diferencia dels recursos, la bibliografia o

les obres de referència?, com es classifiquen les fonts, hi ha un criteri únic

o n’hi ha diversos?, què són els serveis de referència, quines fonts utilitzen,

quants n’hi ha?, com ens atenen? El mòdul 2 (“Descripció i avaluació de fonts

d’informació”) mostra com es referencien i citen les fonts correctament segons

normes nacionals i internacionals, i alhora a aprendre a seleccionar, avaluar i

descriure les fonts i recursos electrònics.

En un segon bloc, que comprèn els mòduls 3 i 4, es descriuen detalladament

cada una de les fonts documentals, institucionals i col·laboratives. El mòdul 3

(“Tipologia documental”) versa sobre les fonts documentals, és a dir: mono-

grafies, literatura grisa, publicacions periòdiques, obres de referència, fonts bi-

bliogràfiques i recursos d’Internet. Per la seva part, el mòdul 4 (“Fonts institu-

cionals i sistemes d’informació col·laboratius”) tracta dels arxius, biblioteques

i centres de documentació, els productors, distribuïdors, agregadors, etc. i els

recursos col·laboratius propis del Web 2.0: llistes de correu, blogs, sindicació

de continguts, wikis, xarxes socials, etc.

Finalment, un tercer bloc, que inclou els mòduls 5 i 6, està dedicat a l’estudi

de les fonts d’informació especialitzades. El mòdul 5 desenvolupa les fonts

d’informació en ciències socials i humanitats, ciències de la salut i ciència i

tecnologia, mentre que el mòdul 6 descriu les fonts i recursos en bibliotecono-

mia i documentació. En tots dos mòduls tractem les fonts multidisciplinàries

i les específiques per a cada temàtica.
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Paral·lelament al desenvolupament del programa, els mòduls van acompa-

nyats de diverses activitats pràctiques i lectures recomanades i complementà-

ries, i alhora d’una abundant bibliografia general i específica que permet com-

provar el grau de comprensió i les habilitats adquirides pels estudiants al llarg

del contingut de l’assignatura.

Volem que amb el seu estudi, els futurs professionals de la informació siguin

capaços d’organitzar i aprofitar al màxim les potencialitats de la multitud de

fonts d’informació que tenim a la nostra mà i que dia a dia siguin receptius als

nous models de fonts que van sorgint. I que per damunt de tot es diverteixin

en la localització i ús d’aquests recursos.
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Objectius

Amb l’estudi dels diferents materials didàctics es pretén que l’estudiant adqui-

reixi els coneixements i les habilitats següents:

1. Conèixer la naturalesa de les fonts d’informació i les seves classificacions

documentals, institucionals i col·laboratives per a utilitzar-les amb propi-

etat.

2. Identificar, seleccionar i avaluar les fonts més adequades a la variada tipo-

logia de serveis d’informació i perfil d’usuaris.

3. Contextualitzar els diferents tipus d’obres de referència, publicacions

monogràfiques, publicacions periòdiques, fonts bibliogràfiques, recursos

d’Internet i eines col·laboratives en funció de les demandes dels usuaris.

4. Identificar els diferents tipus de productors i distribuïdors d’informació

tenint en compte criteris de selecció, autenticitat i qualitat.

5. Estudiar les característiques de les fonts especialitzades en ciències socials

i humanitats, ciència i tecnologia, ciències de la salut i recursos professio-

nals de biblioteconomia i documentació.

6. Aprendre les tècniques de cerca, localització i identificació de la informació

tant general com especialitzada.

7. Tenir esperit crític i al mateix temps flexible perquè, com a professionals,

estigueu oberts als futurs canvis informacionals i tecnològics.
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Continguts

Mòdul didàctic 1
Fonts i serveis d’informació
Josefa Gallego Lorenzo i Manela Juncà Campdepadrós

1. Definició i evolució del concepte

2. Classificació de les fonts d’informació

3. Serveis d’informació i referència

Mòdul didàctic 2
Descripció i avaluació de fonts d’informació
Josefa Gallego Lorenzo i Manela Juncà Campdepadrós

1. Com elaborar una bibliografia i una citació

2. Com seleccionar i avaluar

3. Com descriure un recurs. Model de fitxa descriptiva

Mòdul didàctic 3
Tipologia documental
Josefa Gallego Lorenzo i Manela Juncà Campdepadrós

1. Publicacions unitàries

2. Publicacions periòdiques

3. Obres de referència

4. Fonts d’informació bibliogràfiques

5. Recursos d’informació a Internet

Mòdul didàctic 4
Fonts institucionals i sistemes d’informació col·laboratius
Josefa Gallego Lorenzo i Manela Juncà Campdepadrós

1. Fonts institucionals

2. Sistemes d’informació col·laboratius

Mòdul didàctic 5
Fonts d’informació en ciències socials i humanitats, ciències de la
salut i ciència i tecnologia
Josefa Gallego Lorenzo i Manela Juncà Campdepadrós

1. Fonts i recursos d’informació en ciències socials i humanitats

2. Fonts i recursos d’informació en ciències de la salut i ciència i tecnolo-

gia

Mòdul didàctic 6
Fonts i recursos en biblioteconomia i documentació
Josefa Gallego Lorenzo i Manela Juncà Campdepadrós

1. Fonts documentals

2. Fonts institucionals

3. Recursos col·laboratius en biblioteconomia i documentació
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