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Introducció

El grau d’Informació i Documentació té com a objectiu formar el professi-

onal que gestiona serveis i sistemes d’informació adequats a les necessitats

d’informació dels seus usuaris. Per a això, al llarg d’aquests estudis es desenvo-

lupen uns continguts que agrupen diferents punts de vista de l’estudi d’aquests

serveis i sistemes d’informació.

L’assignatura Comportament informacional I estudia aquests serveis i sistemes

des de la perspectiva dels usuaris potencials. El punt de partida del seu desen-

volupament és que els sistemes d’informació funcionen amb l’objectiu de ser

útils per a aquesta comunitat d’usuaris, és a dir, proporcionen la informació

que necessiten en cada situació per a resoldre un problema o prendre una

decisió. En definitiva, les unitats d’informació han de satisfer les necessitats

d’usuaris. No obstant això, tot i que aquesta frase és una proposició general-

ment admesa per tots els professionals de la informació, la manera en què es

concreta en la gestió dels serveis i sistemes varia. En un extrem podem trobar

unitats d’informació que desenvolupen polítiques que obliguen a un diagnòs-

tic periòdic de les necessitats i dels usos de la informació dels usuaris poten-

cials. En l’altre, unitats d’informació en el pla estratègic de les quals la frase

satisfacció dels usuaris és present d’una manera recurrent, però això no es plas-

ma en el desenvolupament de cap política a llarg termini centrada en l’usuari,

sinó que el treball desenvolupat en el si d’aquesta unitat s’orienta bàsicament

cap als processos tècnics.

Parlar de satisfacció de l’usuari implica que qualsevol acció relacionada amb

la gestió (planificació, administració de recursos, avaluació…) porta implícita

qui serà el destinatari final dels productes i dels serveis prestats per una unitat

d’informació. Perquè això ocorri realment, a més de l’experiència diària, és

necessari disposar d’una base teòrica i d’uns procediments que permetin estu-

diar aquest usuari d’una manera sistemàtica i aplicar d’una manera rigorosa

les observacions fetes per tal de millorar els sistemes i els serveis d’informació.

Per a això, el material d’estudi següent s’estructura en cinc mòduls. En el pri-

mer s’estudien les bases conceptuals i històriques del comportament informa-

cional. En el segon, es descriuen una sèrie de models teòrics per a l’estudi del

comportament informacional que constitueixen la base teòrica d’aquesta ma-

tèria. En el tercer, es descriu un marc de referència per tal d’estudiar l’ús de

la informació. En el quart, es desenvolupen, a partir d’una sèrie de lectures

específiques, la manera com s’apliquen diverses tècniques de recerca social a

l’estudi dels diferents aspectes del procés de cerca d’informació dels usuaris. En

el cinquè, s’introdueixen breument, a partir d’un conjunt de lectures, concep-
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tes vinculats a les característiques culturals i de comunicació dins de les orga-

nitzacions que intervenen en els processos individuals i col·lectius d’interacció

amb la informació, i per tant amb els sistemes i els serveis d’informació.
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Objectius

L’objecte d’aquesta assignatura és oferir els coneixements bàsics per a l’estudi

d’aquests usuaris a partir dels objectius següents:

1. Conèixer els conceptes implicats en l’estudi del comportament informa-

cional.

2. Conèixer l’evolució històrica d’aquests estudis i els diferents enfocaments

en la recerca sobre els usuaris dels sistemes d’informació.

3. Estudiar i conèixer les tècniques de recerca social principals per a conèixer

els usuaris dels sistemes d’informació.

4. Analitzar la utilitat que aquest tipus de recerques tenen per a la millora i

el disseny de sistemes i serveis d’informació.
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Continguts

Mòdul didàctic 1
Introducció a la interacció d’humans amb la informació (IHI)
Sílvia Arano Poggi i Eva Ortoll Espinet

1. Els humans i la informació, una relació inevitable

2. Qui estudia la interacció dels humans amb la informació?

3. Què es el comportament informacional?

Mòdul didàctic 2
Bases teòriques per a estudiar el comportament informacional
Sílvia Arano Poggi i Eva Ortoll Espinet

1. Sobre paradigmes, teories i models teòrics

2. Els estudis sobre comportament informacional en la història de la hu-

manitat

3. L'evolució dels paradigmes del comportament informacional

4. El paradigma tradicional o orientat al sistema

5. El paradigma alternatiu o orientat a l'usuari

6. El paradigma social

7. Les noves maneres de pensar el comportament informacional

8. La relació entre la tecnologia i el comportament informacional

Mòdul didàctic 3
L’estudi de l’ús de la informació: l’usuari i el seu entorn
Aurora González Teruel

1. Entorns de l’ús de la informació

2. Ús de la informació pels gerents

Mòdul didàctic 4
Fonaments metodològics per a estudiar el comportament
informacional
Aurora González Teruel

1. El paradigma orientat al sistema i orientat a l’usuari en l’estudi del com-

portament informacional

2. Ús de tècniques de recerca social per a estudiar el comportament infor-

macional

Mòdul didàctic 5
Els estudis sobre comportament informacional: selecció
d'exemples
Sílvia Arano Poggi i Eva Ortoll Espinet

1. Millorar els contextos en què les persones duen a terme pràctiques rela-

cionades amb la informació

2. Dissenyar accions formatives orientades a millorar l'experiència

d'informació dels usuaris
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3. Millorar el disseny de sistemes i serveis que impliquin pràctiques amb la

informació
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