
24 FUTURA

3

1_José Vicente Boscá, 
coordinador del grau en 

Informació i Documentació 
de la Universitat de València 

2_Belén Sánchez,  
orientadora de l’IES  

La Patacona d’Alboraria

3_Voro Albiach, estudiant de  
l’IES La Patacona d’Alboraria

4_Enrique Llorens, estudiant de  
l’IES La Patacona d’Alboraria 

ENRIQUE LLoRENS. Quina informació fonamental ha de 
tenir l’alumnat de batxillerat abans de cursar aquesta 
titulació?
JoSÉ VICENTE BoSCÁ. Com abans de començar qualsevol 
altra titulació, hauria de conèixer-ne mínimament el pla d’es-
tudis, per veure si allò que vol estudiar és realment del seu 
interès. A través del web de la Universitat de València (http://
www.uv.es/acces/estudis), els futurs estudiants poden obte-
nir-ne la informació necessària. També és important saber 
que no hi ha cap batxillerat que limite, a priori, l’entrada a 
aquest grau. Lògicament, pensant en les Proves d’Accés a la 
Universitat (PAU), l’alumnat ha de veure les assignatures que 
més ponderen. En aquest sentit, totes aquelles que es relaci-
onen amb la branca de Ciències Socials i Jurídiques, a la qual 
està adscrit el títol, puntuen més. I, evidentment, cal que 
sàpiga a què respon aquesta etiqueta «d’Informació i Docu-
mentació»: ací formem els professionals de les biblioteques, 
dels arxius i dels centres de documentació.

BELÉN SÁNCHEZ. Ens ha cridat l’atenció el fet que no 
ponderen amb 0,2 matèries del batxillerat d’Humanitats, 
com ara Llatí o Història de l’art.
JoSÉ VICENTE. La raó és que el grau pertany a la branca 
de Ciències Socials i Jurídiques. A la Universitat de Valèn-
cia, aquesta és una novetat paral·lela a la posada en marxa 
d’aquest títol de grau dins l’espai europeu d’educació 
superior. L’anterior diplomatura, que s’anomenava Biblio-
teconomia i Documentació, sí que estava adscrita a la 
branca d’Humanitats. 

VoRo ALBIACH. Com s’estructura el grau?
JoSÉ VICENTE. El títol de grau és de quatre anys, amb una 
estructura de 60 crèdits ECTS per curs. La formació 
bàsica, una exigència comuna en tots els graus, per la 
qual les titulacions d’una determinada branca compartei-
xen matèries comunes, l’hem concentrada en primer curs. 
El primer any inclou, doncs, matèries molt diverses. Hi ha 
una assignatura de Dret, una d’Empresarials, una d’Esta-
dística i una altra de Psicologia. A més a més, hi ha dues 
d’Informàtica, dues d’Història i dues de Documentació.  
El segon i el tercer cursos concentren les matèries obliga-
tòries, i el quart, que és el curs més peculiar, inclou una 
assignatura obligatòria, cinc optatives, més les pràctiques 
externes i el treball de fi de grau.

BELÉN. Quina diferència hi ha entre aquest nou grau i la 
diplomatura anterior?
JoSÉ VICENTE. A més de la titulació en Biblioteconomia 
i Documentació, de la qual hem parlat, hi havia un segon 
cicle, la llicenciatura en Documentació, que la Universitat de 
València mai no va implantar. D’aquestes dues titulacions 
sorgeix el nou grau que, per descomptat, incrementa el 
volum dels continguts de la diplomatura sense desviar-se 
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dels seus objectius. En aquest sentit, cal destacar que han 
augmentat els continguts de l’àrea d’Informàtica i sobretot 
que el grau integra tots els coneixements vinculats al camp 
de la Documentació, cosa que dóna cabuda i forma nous 
professionals: els documentalistes, amb una presència crei-
xent en el mercat de treball.

VoRo. Com són les pràctiques d’aquesta carrera?
JoSÉ VICENTE. No són una qüestió fútil. Hem detectat que 
les pràctiques són una plataforma destacable d’inserció 
laboral dels nostres titulats i titulades. Les pràctiques es 
fan en arxius, biblioteques i centres de documentació amb 
què la Universitat té signats convenis. L’organització de les 
pràctiques inclou una tutela doble per part de la Universi-
tat i de la institució que acull la persona en pràctiques per 
corroborar que tenen un valor en la formació de l’alumnat.

BELÉN. Quin paper tenen en aquesta titulació les noves 
tecnologies? 
JoSÉ VICENTE. Les noves tecnologies són fonamentals. 
La informació està dipositada en objectes que, d’una 
manera genèrica, anomenem documents. Pot ser un lli-
bre, un expedient administratiu, una pel·lícula, un CD-
RoM... En els últims anys estem immersos en una 
revolució en els mitjans de producció, formes d’ús i con-
servació dels documents. Una de les aptituds que cal tenir 
és, com li vaig escoltar fa poc a una alumna veritablement 
motivada, una predisposició per la novetat a més d’un gust 
per allò antic. Efectivament, en el món actual la gestió de 

la informació que desenvolupen els professionals de les 
biblioteques, els arxius o els centres de documentació 
incorpora un vessant tecnològic que dóna a aquesta titula-
ció una empremta característica i que els futurs estudi-
ants han de conèixer.

ENRIQUE. És necessari especialitzar-se?
JoSÉ VICENTE. Depèn. En principi, amb aquest títol de grau 
obtens una formació general que pot facilitar-te l’accés a 
determinats llocs de treball, però si vols optar, per exemple, 
a una plaça del grup A del cos d’Arxivers o Bibliotecaris de 
l’Estat has de perfilar i completar la teua formació, evident-
ment, d’acord amb el nou model, amb un màster. La gamma 
tan àmplia de suports, del papir al CD-RoM, la diversitat de 
problemes que planteja la gestió, la descripció i la recupe-
ració informativa en cada cas, pot fer que segons el perfil 
del lloc de treball que s’haja de desenvolupar calga especi-
alitzar-se en una direcció o en una altra.

BELÉN. Podria haver-hi altres titulats universitaris, o de 
formació professional, que puguen exercir les mateixes 
funcions?
JoSÉ VICENTE. Evidentment, depèn del lloc al qual es vulga 
accedir. Hi pot haver llocs d’auxiliar de biblioteca ocupats 
per professionals que provenen d’un cicle formatiu, i fins 
i tot sense formació específica, és clar. El Col·legi oficial de 
Bibliotecaris i Documentalistes de la Comunitat Valenciana 
està lluitant perquè es demane formació específica per a 
qualsevol lloc de treball vinculat a la gestió bibliotecària. 

La Biblioteca d'Humanitats Joan Reglà està situada al carrer Arts Gràfiques, al campus de Blasco Ibáñez.
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Una mirada enrere ens hi pot donar llum. Com a titulació 
universitària, els estudis de Biblioteconomia i Documenta-
ció sorgeixen arran de la reforma dels plans d’estudi de 
1992. Aquesta data però, no significa la fi d’una tradicional 
vinculació entre la professió d’arxiver/a o la de bibliotecari/a 
i algunes carreres d’Humanitats, des de l’antiga llicencia-
tura en Filosofia i Lletres o els més recents títols de Filolo-
gia o d’Història, el substrat formatiu tradicional de 
bibliotecaris i arxivers. De fet, és la Facultat de Geografia  
i Història que va acollir, des de la seua implantació en la 
Universitat de València el 1993, els estudis de la diploma-
tura en Biblioteconomia i Documentació i que ara també 
ofereix el grau en Informació i Documentació. Però, dins 
d’un món amb renovades necessitats d’informació i de ges-
tió de la documentació, hem viscut paradoxals retorns  
dels titulats en Geografia i Història que, han tornat a la 
Facultat per cursar la diplomatura en Biblioteconomia  
i Documentació, perquè el lloc que ocupaven com a docu-
mentalistes els exigia una titulació més específica. Crec 
que els actuals estudis de grau en Informació i Documen-
tació abundaran en aquesta tendència.

VoRo. La carrera possibilita fer una estada del programa 
Erasmus?
JoSÉ VICENTE. És clar. I a més, estem treballant per 
ampliar una oferta que, a data d’avui, inclou tres universi-
tats italianes, una francesa i un altra de Portugal. Hi ha 
altres programes d’intercanvi que amplien les possibili-
tats de mobilitat, como ara el programa SICUE, per a la 
mobilitat dins les universitats de l’Estat espanyol, o el 
Programes Internacionals, que inclouen convenis amb 
una amplia nòmina d’universitats estrangeres, al marge 
de les de la Unió Europea.

ENRIQUE. Quin tipus de dificul-
tats hi troben els universitaris 
de primer?
JoSÉ VICENTE. L’estudian-
tat amb bon rendiment 
no hi troba gaires difi-
cultats, per no dir-ne 
cap. És cert que en 

l’anterior diplomatura l’estudiantat de primer curs mos-
trava majors dificultats que l’actual en les assignatures 
d’Informàtica, per paradoxal que semble, perquè sou una 
generació que ha nascut immersa en l’entorn de les noves 
tecnologies. Als estudis actuals de grau és massa prompte 
per establir un patró. En qualsevol cas, tenint en compte 
la diversitat de matèries de primer curs, les seues dificul-
tats, mai insalvables, dependran en gran mesura del perfil 
formatiu de l’alumnat i de la modalitat de batxillerat de la 
qual provinga. 

BELÉN. És possible continuar amb un màster en acabar 
el títol de grau?
JoSÉ VICENTE. A la Universitat, en concret en aquest centre, 
hi ha un màster en Patrimoni Cultural: Identificació, Anàlisi  
i Gestió, i un dels seus itineraris, el de “Patrimoni Bibliogrà-
fic i Documental”, pot oferir una formació específica valuosa 
per a qui vol accedir a llocs de treball en arxius o bibliote-
ques que custodien fons històrics. També hi ha altres estudis 
de postgrau en diverses universitats valencianes, públiques  
i privades, com també màsters a distància que ofereixen una 
multiplicitat de perfils formatius. Una oferta que, molt possi-
blement, augmentarà en els pròxims anys.  
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Grau en Informació  

i Documentació
La persona graduada en Informació i 

Documentació coneix els principis teòrics i les 
tècniques necessàries per cercar, organitzar 
i avaluar la informació, a més de comprendre  

com planificar els sistemes, les unitats  
i els serveis dedicats a la informació.  
També aplica i utilitza les tecnologies  
de la informació i coneix els proces-

sos de producció i difusió  
  de la informació.

 
Una oferta singular al  

districte universitari valencià
En la societat del coneixement, la informació en tots el 

formats, digital i en format analògic, està present en el nostre 
entorn quotidià, per això és necessari una persona professional per 

gestionar un sistema com més va més complex. Fins al curs 2010-2011, 
la Universitat de València ha estat l’única universitat de la Comunitat  

Valenciana que oferia aquesta titulació universitària. La persona graduada  
en Informació i Documentació és la persona encarregada de seleccionar, gestionar 

i organitzar la informació en biblioteques generals, biblioteques especialitzades,  
centres de documentació de tot tipus d’organitzacions, gestió de continguts, 
creació de bases de dades, portals d’Internet, arxius públics i privats, etc.  

Per això és important que siga una persona interessada per qüestions 
relacionades amb la informació i capaç de compaginar el gust  

per la innovació i allò més tradicional, perquè la informació  
es troba en tot tipus de documents, dels més novells  

als més antics. Avui, els professionals de la informació,  
per la seua capacitat de gestió, tenen un camp  

laboral molt més ampli que les tasques que  
tradicionalment se’ls ha assignat.

PLACES PER A PRIMER: 70
NoTA DE TALL: 5,648 (quota general)
MATèRIES DE FoRMACIó bàSICA:  

60 crèdits (36 de la branca pròpia)
MATèRIES obLIGATòRIES: 126 crèdits

MATèRIES oPTATIVES: 30 crèdits
PRàCTIQUES EXTERNES obLIGATòRIES:  

12 crèdits 
TREbALL DE FI DE GRAU:  

12 crèdits

 
CENTRE:   

Facultat de  
Geografia i Història

CAMPUS: Blasco Ibáñez
WEb: www.uv.es/geohist

TEL.: 963 864 723
CRèDITS: 240

CURSoS: 4

«Una de les aptituds que cal tenir és, 
com li vaig escoltar fa poc a una  
alumna veritablement motivada,  
una predisposició per la novetat  
a més d’un gust per allò antic»




