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Introducció

L'assignatura de Tecnologies de la informació està adreçada als estudiants de Do-

cumentació, en el seu potencial paper de gestors de biblioteques, centres de

documentació i serveis d'informació diversos en tot tipus d'organitzacions.

Es tracta, com podeu veure si consulteu els objectius generals de l'assignatura,

d'adquirir fonaments sòlids sobre les tecnologies de la informació i de la co-

municació. No es pretén que l'estudiant esdevingui un especialista tecnològic

en aquests temes, però sí que pugui tenir una visió de la possible aplicació

pràctica d'aquestes tecnologies pel que fa a un servei d'informació. I sobretot

es vol que pugui esdevenir un interlocutor vàlid amb els especialistes tecnolò-

gics en situacions en les quals es pot trobar –o potser s'ha trobat ja– en el seu

exercici professional com per exemple: avaluació de programari per a la seva

possible adquisició, contractació de comunicacions, disseny i implementació

de bases de dades, etc.

El material didàctic comença amb un mòdul dedicat a l'ordinador, a la seva

arquitectura i sistemes operatius. El curs s'inicia, així, amb l'ordinador com

a element tecnològic més omnipresent i tangible. I tot seguit, s'endinsa en

un mòdul dedicat a l'emmagatzemament d'informació i en particular a les

bases de dades, aspectes tecnològics que poden resultar especialment propers

i interessants als professionals de la documentació.

En una segona fase del curs s'entra en dos temes de caire més general, però

absolutament imprescindibles per a omplir d'utilitat i continguts els nostres

ordinadors: d'una banda, el programari, les seves característiques i aplicacions.

D'altra banda, les xarxes i comunicacions com a elements tecnològics impres-

cindibles, però que massa sovint passen desapercebuts.

Finalment es dedica un tema als fonaments de la intel·ligència artificial com

a element que pot anar més enllà de les aplicacions més clàssiques de les tec-

nologies de la informació i suposar un salt qualitatiu per a potenciar les capa-

citats humanes individuals i col·lectives.

El material disposa també d'uns quants casos, situats en el mòdul 6, que seran

utilitzats eventualment en l'acció docent i l'avaluació continuada segons les

indicacions dels consultors en cada semestre.

Aquest és el resum del recorregut d'aprenentatge que sou convidats a iniciar

tot seguit.
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Objectius

Amb l'ús dels materials que componen aquesta assignatura assolireu els

següents objectius:

1. Adquirir uns fonaments sòlids de tecnologies de la informació i de la co-

municació en els àmbits de maquinari, programari i comunicacions.

2. Conèixer les possibilitats que brinden les tecnologies de la informació i

de la comunicació per a la seva aplicació pràctica en les organitzacions

actuals.

3. Estar capacitat per a ser un interlocutor vàlid amb els especialistes en

tecnologies de la informació en situacions com: projectes de gestió

d'informació que impliquen la programació o instal·lació de programari

per part d'aquests especialistes, necessitats que tingui un centre de docu-

mentació o un servei d'informació d'adquisició de programari o de con-

tractació de comunicacions.
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Mòdul didàctic 6
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1. Empreses de productes i empreses de serveis

2. Cas 1. Una administració: l'Ajuntament de Vila-UOC

3. Cas 2. Una empresa de fabricació de productes. Mecano-UOC
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