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GRAU
DE GESTIÓ
D’INFORMACIÓ
I DOCUMENTACIÓ
DIGITAL

Algunes de les assignatures optatives que podràs cursar:
Big data, Vídeo digital, Posicionament SEO, Catalogació amb
RDA, Descripció i classificació d’arxius, Biblioteques públiques,
Creació i gestió d’empreses documentals, Informació especialitzada en ciència i tecnologia, Serveis per a usuaris amb necessitats especials

En què podràs treballar?

• Gestió de la informació a Internet (comerç electrònic, arquitectura de llocs web, gestió de comunitats digitals —community manager—, tractament massiu de dades —big data—,
biblioteques digitals, especialista en usabilitat, etc–). És un
sector emergent que atorga unes creixents possibilitats de
feina als nostres graduats.
• Empreses relacionades amb el sector de les indústries culturals, com ara editorials, mitjans de comunicació, llibreries, distribuïdores de materials bibliogràfics, fonoteques i fototeques.
La incorporació de materials en diferents formats i suports ha
diversificat molt el tipus de feina que poden fer els nostres
estudiants.
• Biblioteques públiques, universitàries i de centres d’ensenyament primari i secundari, xarxes i consorcis de biblioteques.
• Centres de documentació i gestió documental en tota mena
d’empreses i organitzacions (per exemple, gabinets d’advocats, bancs, empreses vinculades a la informàtica, documentació tècnica a la indústria, etc.).

www.teresacanal.com

El grau de Gestió d’Informació i Documentació Digital et permetrà treballar, gestionant recursos d’informació i oferint serveis,
en organitzacions públiques i privades que donin resposta a les
demandes d’una societat marcada per les xarxes i la informació digital. El ventall de sortides professionals que s’ofereixen és
molt ampli:

Facultat de Biblioteconomia i Documentació
Universitat de Barcelona
Melcior de Palau, 140
08014 Barcelona
Tel. 93 403 57 70
Correu electrònic: bibdoc@ub.edu
https://www.ub.edu/portal/web/biblioteconomia-documentacio

En resum, qualsevol lloc on hi hagi informació per gestionar.
Inserció laboral: 96,3% dels titulats ocupats tres anys després
d’haver finalitzat els estudis (AQU, 2017)

twitter.com/fbid_ub
facebook.com/FBiDUB
https://www.instagram.com/gid.ub/

#graus

El grau de Gestió d’Informació i Documentació Digital forma
especialistes en la captura, selecció, organització, preservació i difusió d’informació i documentació digital i analògica i, mitjançant
l’aplicació de les tecnologies.
Aquests professionals duen a terme les següents tasques :
• Organitzen la informació i la documentació per a la seva millor
recuperació, ús i difusió.
• Ofereixen tota mena de serveis i productes d’informació (físics,
virtuals, digitals analògics, etc.), amb especial incidència en entorns web i xarxes socials.
• Estableixen polítiques de preservació i conservació de la documentació.
• Analitzen necessitats de les organitzacions i dels usuaris.
• Defineixen polítiques de selecció i captura de la informació.
• Avaluen els serveis i els productes a la cerca del millor servei.
El grau forma professionals de mentalitat oberta al canvi, que podran integrar-se en entorns laborals marcats per la innovació constant de processos i d’instruments, i que sabran posar en relleu
el valor estratègic de la informació i la documentació en tot tipus
d’organitzacions.

Modalitats d’impartició dels estudis
Els estudis es poden cursar en modalitat presencial i semipresencial. En aquest darrer cas les sessions s’imparteixen en torn de tarda,
de manera que l’alumnat pot compaginar els estudis amb la feina.
Amb la modalitat semipresencial es volen aprofitar tots els avantatges del contacte presencial entre alumnat i professorat, alhora que
vol facilitar el seguiment dels estudis (mitjançant un campus virtual)
a les persones que no disposen de temps en l’horari habitual de
les classes, o bé que viuen lluny de Barcelona i no poden desplaçar-s’hi diàriament per assistir a classe.
Els grups són de dimensions reduïdes (40-50 alumnes), la qual
cosa permet aplicar un ampli ventall de metodologies docents
(classes magistrals, treball en grup, seminaris, xerrades de professionals, pràctiques a les aules d’informàtica, etc.) i fer un seguiment particular de l’alumnat.

Què estudiaràs?
Matèries
Formació bàsica
Obligatòries
Optatives
Pràctiques externes
Treball de fi de grau

Crèdits
60
129
30
12
9

Pràcticum
El Pràcticum, amb una assignació de dotze crèdits, permet una estada
de pràctiques de dues-centes quaranta hores que facilita el coneixement global del centre, de l’empresa o del servei d’informació on es cursa i la integració de l’estudiant en una dinàmica de funcionament diari.
La Facultat manté unes relacions estretes amb el món professional,
fet que possibilita una gran interacció en tots els àmbits, especialment
en la configuració de l’oferta dels més de dos-cents llocs on es pot
fer el Pràcticum o les estades de pràctiques voluntàries remunerades.

On pots fer el Pràcticum?
• Empreses i organitzacions (Centro de Información Jurídica, Metges
sense Fronteres, Hospital Sant Joan de Déu, etc.).
• Centres de documentació (Idescat, CaixaForum, Institut Català de
les Dones, etc.).
• Mitjans de comunicació (El Periódico, TV3, Catalunya Ràdio, etc.).
• Biblioteques públiques , especialitzades i acadèmiques.
• Arxius (Arxiu Nacional de Catalunya, Arxiu de la Corona d’Aragó,
Arxiu del Col·legi d’Arquitectes de Catalunya, etc.).

PLA D’ESTUDIS
PRIMER CURS: 60 CRÈDITS
Primer semestre
Informació a l’empresa
Indústries culturals i societat de la informació
Biblioteques, arxius i centres de documentació
Informació i formats digitals
Cerca i ús d’informació

Crèdits
6
6
6
6
6

Segon semestre
Aspectes legals de la Informació
Edició web
Estadística aplicada
Bases de dades
Recuperació de la informació

Crèdits
6
6
6
6
6

SEGON CURS: 60 CRÈDITS
Primer semestre
Repositoris i biblioteques digitals
Visualització d’informació
Fonts d’informació
Tècniques de comunicació
Metadades i representació de la información
Segon semestre
Anàlisi de contingut escrit i audiovisual
Gestió de col·leccions
Historia del patrimoni documental
Serveis als usuaris
Esquemes de metadades i catalogació

Crèdits
6
6
6
6
6
Crèdits
6
6
6
6
6

TERCER CURS: 60 CRÈDITS
Primer semestre
Tractament del material audiovisual
Estratègies de comunicació a la xarxa
Planificació i avaluació
Disseny d’interacció
Gestió digital de la informació I
Segon semestre
Preservació digital
Màrqueting
Gestió documental a l’empresa
Gestió digital de la informació II
Introducció al Pràcticum
Optatives de grau

Crèdits
6
6
6
6
6
Crèdits
6
6
6
6
3
3

QUART CURS: 60 CRÈDITS
Primer semestre
Pràcticum
Metodologia de la recerca
Optatives de grau
Segon semestre
Treball de fi de grau
Web semàntic
Optatives de grau

Crèdits
12
6
12
Crèdits
9
6
15

