
T’apassiona la gestió del patrimoni bibliogràfic i documental? T’agradaria 
adquirir noves competències relacionades amb el món digital? 

Aprofita aquest curs d’actualització universitària i forma’t en un dels 
estàndards més flexibles i adaptables del moment.

El Servei de Biblioteca i Documentació de la UIB ha estat pioner en la 
implementació de les noves instruccions de catalogació RDA (Resource 
Description and Access) a l'Estat espanyol i també en la formació de 
catalogadors que han d'adquirir noves competències. Els continguts que 
s'introdueixen en el curs incorporen les darreres novetats publicades 
sobre la normativa i donen resposta a les necessitats de formació 
continuada existents dins l'àmbit professional. 

Aquest curs es configura com un punt de partida per a la implantació de 
nous estudis relacionats amb la gestió del patrimoni bibliogràfic i 
documental a la UIB.

Sense una formació innovadora no existeix progrés possible.
Ara és el teu moment!
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Cotoner Cerdó, Almudena
Servei de Biblioteca i Documentació.

Gili Sampol, Elena
Servei de Biblioteca i Documentació.

Hernández Maillo, M. Leonor
Servei de Biblioteca i Documentació.

Lera Castro, Isaac
Professor del Departament de Ciències Matemàtiques i Informàtica
de la UIB.

Professorat

Objectius

Identificar les distintes entitats, atributs i relacions que segons el model 
IFLA-LRM configuren un recurs.

Representar, mitjançant distints sistemes de codificació i amb l’ús de 
vocabularis controlats, les entitats, els atributs i les relacions que 
configuren un recurs.

Entendre i aplicar la normativa RDA en funció de cada tipologia de recurs.

A diplomats, llicenciats o graduats de titulacions relacionades amb la 
informació i documentació, la història i la gestió del patrimoni 
documental, i a professionals de l'àmbit bibliotecari interessats a adquirir 
noves competències i habilitats relacionades amb la catalogació de 
recursos.

Es recomana tenir coneixements bàsics de catalogació bibliogràfica i del 
format MARC.

A qui va adreçat?

·
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Estructura  i continguts del curs 

El model IFLA-LRM (Entitats) (1,25 crèdits).

Mòdul 5

Mòdul 1

Mòdul 2

Mòdul 3

Mòdul 4

El model IFLA-LRM (Relacions) (1,25 crèdits).

El model IFLA-LRM (Atributs) (1,25 crèdits).

Codificació per a la web semàntica (1,25 crèdits).

Treball de fi de postgrau (1 crèdit).

Més informació:
uibtalent@fueib.org

Tel.: 971 25 96 96
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Titulacions que es poden obtenir

Avaluació
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•   “Curs d’Actualització Universitària en Catalogació amb RDA segons 
el model IFLA-LRM. Títol propi de la UIB (6 ECTS)”. Per a persones 
amb titulació universitària reglada. 

•  “Diploma Universitari en Catalogació amb RDA segons el model 
IFLA-LRM. Títol propi de la UIB (6 ECTS)”. Per a persones amb proves 
d’accés a la universitat. 

•  “Diploma en Catalogació amb RDA segons el model IFLA-LRM. Títol 
propi de la UIB (6 ECTS)”. Per a persones sense proves d’accés a la 
universitat. 

Més informació:
uibtalent@fueib.org

Tel.: 971 25 96 96

http://www.fueib.es/curs/caurda
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L’avaluació consisteix en la realització d’activitats, lectures i qüestionaris
específics en cada un dels mòduls i un treball pràctic de fi d’estudis.

És imprescindible haver superat tots els mòduls per poder ser avaluat del
treball final.



Dades específiques

Direcció:

Sebastià Serra Busquets, catedràtic d’Història Contemporània.

Miquel Pastor Tous, director del Servei de Biblioteca i 
Documentació.

Nombre de places: 35

Modalitat: A distància.

Dates: Inici dia 25 de febrer i finalització dia 3 de juny de 2019.

Termini de matrícula: Les persones interessades poden inscriure’s 
al curs fins dia 22 de febrer de 2019.

Preu: 275 euros

Únicament es retornarà l’import de la matrícula en cas de no 
admissió de l’alumne o anu�ació del curs.
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Possibilitat de fer
pràctiques remunerades a

empreses i despatxos professionals.
+ INFO  doip.fueib.org  | doip@fueib.org  |  (+34) 971259697

Més informació:
uibtalent@fueib.org

Tel.: 971 25 96 96

http://www.fueib.es/curs/caurda
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Coneix algunes de les facilitats que t’ofereix la UIB
i la Fundació Universitat-Empresa de les Illes Balears

Departament d’Orientació i Inserció Professional (DOIP)
Pràctiques per preparar-te per al món laboral i agència de co�ocació.

Club d’emprenedors
L’objectiu del Club és articular i desenvolupar un itinerari d’emprenedoria 
per no deixar cap emprenedor potencial membre de la comunitat UIB en 
el camí.

Wi-Fi i aules d’informàtica

Biblioteques

Insta�acions Esportives

Residència d’Estudiants

Associacions d’estudiants

Servei mèdic i de farmàcia

Llibreria

Servei de reprografia

Servei de restauració i cafeteries

Programa Alumni 

www.uib.cat
www.fueib.org

www.uibempren.org

Un campus ple d’oportunitats!


