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Un artigo de Mª Carmen Pérez
Pais e Antonio Bereijo Martínez,
profesores da Universidade da
Coruña, sobre os estudos en
Información e Documentación en
Galicia con dúas interesantes
aportacións:
•O estudo de Grao de
Información e Documentación
que comezou no actual curso
académico 2009-2010.
• O Mestrado en Ciencias
documentais no entorno
dixital que se iniciará en
setembro do presente ano e que
contará cunha modalidade
semipresencial e on-line, que se
poderá cursar a tempo
completo, nun ano, ou parcial en

dous anos académicos. O prazo
de inscrición para esta titulación
será do 1 ao 15 de Xullo no
primeiro prazo e do 21 de
setembro ao 4 de outubro nun
segundo prazo en caso de
haber prazas vacantes.
Por último a sección de
formación aporta as convocatoria
propias da Asociación a realizar
no presente ano 2010.
Queremos contar coas vosas
suxestións. Se queredes incluir
novas seccións, enviar artigos e
comentarios, ou todo aquelo
que desexedes manifestar,
estamos abertos á vosa
colaboración.
Podedes poñervos en contacto
con nós no seguinte enderezo
electrónico:
anabadgalicia@mundo-r.com.
Ou no correo postal:
Anabad-Galicia
Apartado de correos 193
15080 A Coruña
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usuarios que teñen as biblioteca
ou os museos pero pasiño a
Desde o principio a miña pasiño estámonos a facer
formación estivo orientada cara imprescindibles.
ao mundo dos arquivos, primeiro
ao cursar a especialidade na Desde a perspectiva do teu
licenciatura de Historia, e logo
coa Escola-Obradoiro “Campo traballo actual: como ves a
de Archivos” do Arquivo do Reino relación entre o teu labor e a
de Galicia durante dous anos, e sociedade?
máis recentemente coa elección
dos cursos de doutoramento.
Fundamental, así nolo demostra
Logo de ser alumna na escola- o día a día cos usuarios que se
ás instalación ou se
obradoiro sucedéronse as bolsas achegan
poñen en contacto con nós.
e os contratos no Arquivo do
Reino. Nos derradeiros anos É moi interesante atender as
incorporeime á administración demandas da veciñanza ou da
local, a un arquivo municipal.
cidadanía que precisan a
información e os documentos
Que experiencia consideras que que custodiamos para resolver os
trámites (pensións,
c h e a p o r t o u m á i s a n i v e l sv ei vues n d
as, propiedades,
profesional?
herdanzas...), e ao mesmo tempo
atender as solicitudes das
Na miña traxectoria profesional oficinas municipais, entre as que
d e s t a c a r í a d o u s : a g r a n d e nos integramos como unha
formación, tanto teórica como unidade administrativa máis, sen
práctica, que supuxo a escola e o deixar de ser arquivo histórico
contacto tan cercano que mantén para os estudiosos, sobre todo
o a r q u i v o m u n i c i p a l c o a da historia local.
administración produtora dos
documentos por unha banda e
cos usuarios (fundamentalmente Tes desenvolto algún traballo en
os veciños) pola outra, o que me c o l a b o r a c i ó n c o n o u t r o s
o b r i g a , c o m o t é c n i c a profesionais doutras institucións?
responsable, a estar informada e
actualizada a diario. É unha Nestes momentos non temos
experiencia moi gratificante.
proxectos de colaboración ou
cooperación entre o concello de
Canto tempo levas no posto Oleiros e outros concellos ou
actual? E que tipo de funcións institucións a nivel de arquivos

En que e como te formaste?

ENTREVISTA

Beatriz Díaz
Licenciada en Xeografía e Historia.
Especialidade de Arquivos e
Bibliotecas. Diploma de Estudios
Av a n z a d o s. P ro g r a m a d e
doutramento: Patrimonio Histórico
e Cultural de Galicia. Universidade
da Coruña.
Arquiveira municipal do concello
de Oleiros (A Coruña)

b.diaz@oleiros.org

realizas?

Como consideras que debe ser un
Son a arquiveira municipal de bo profesional da xestión da
Oleiros desde o ano 1995.
información?

Arquivo
Municipal de
Oleiros

No centro realízanse todas as
funcións dun arquivo destas
características (somos arquivo
administrativo, intermedio e
histórico), recollemos,
custodiamos, servimos e
difundimos o patrimonio
documental de Oleiros desde a
súa creación como Concello en
1835 até a actualidade.

Os novos documentos e rexistros

Que implantación cres que ten a creados deben incorporarse aos
nosos centros de xeito natural
túa entidade na sociedade?
Os arquivos municipais estamos
perfectamente integrados tanto
na administración á que
pertencemos como entre os
veciños do municipio. Non temos
a proxección nin o número de
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Sobre todo punteiro en formación
(TIC, lexislación, arquivística...).
No mundo da administración
local, e máis concretamente no
dos arquivos municipais, non
podemos perder de vista todas
as innovacións que supoñen a
administración electrónica e a
súa implantación.

como até´o de agora o fixeron os
que están en soporte papel.
Debemos formar parte do cambio
desde o principio e a nosa
formación non debe esquecerse
destas materias.
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ARQUIVO
MUNICIPAL DE
OLEIROS

Arquivo Municipal de Oleiros
Praza de Galicia, 1
15173 Oleiros
Tel.: 981 610 000 ext. Arquivo
municipal

www.oleiros.org

Arquivo
Municipal de
Oleiros

Como é a implantación das novas
tecnoloxías na institución na que
traballas? Cres necesario un maio
e/ou mellor uso das mesmas?

En primeiro lugar realizando unha
posta en valor dos centros entre
a propia administración e os
nosos usuarios, despois entre os
profesionais, tanto municipais
Lenta pero agardo que segura e
como doutras administracións da
e fi c a z . N u n a rq u i v o é m o i
comunidade creando proxectos e
necesario que esta implantación
lugares de común encontro.
se faga conforme á lexislación
vixente, traballamos con
documentos moi sensibles que Como ves o asociacionismo na
p r e c i s a n d u n h a e s p e c i a l nosa profesión?
protección.
Necesario. Son socia de
ANABAD desde que rematei os
Na túa institución utilizades algún meus estudos e comecei neste
novo medio de difusión da mundo. Os problemas entre os
información da propia institución? nosos centros, cando os hai e
están dotados, son moi similares,
Como arquivo non temos un por iso é bo sentirse dalgún xeito
lugar propio, pero formamos respaldado ou apoiado por unha
parte das publicacións do a s o c i a c i ó n o n d e o s s e u s
c o n c e l l o c o m o c a l q u e r a membros teñen experiencias
dependencia administrativa. A similares.
implantación das tecnoloxías da
información no noso concello,
Que botas en falta para os
aínda que ten paxina web, non
contemplou polo momento a profesionais galegos?
posibilidade de que o arquivo N o m u n d o d o s a r q u i v o s
forme parte dunha rede social.
municipais un maior número de
profesionais e algún proxecto
Cres que a nosa profesión está para a administración local, así
suficientemente valorada a nivel como o desenvolvemento do
sistema de arquivos da
social?
comunidade e a incorporación
E n x e r a l s o m o s g r a n d e s real e efectiva dos arquivos
descoñecidos, nótase cando se municipais.
achegan ao centro os usuarios
polo despistados que están, pero Por último poderías recomendar
en canto lles solucionas os a l g u n h a l e c t u r a o u v i s i t a
problemas ou os dirixes ao
profesional que consideres
centro ou dependencia
adecuados quedan gratamente interesante?
sorprendidos e volven con maior Toda a información que circula
frecuencia da que vos podedes pola rede tanto das institucións
imaxinar. O arquivo foise facendo públicas e privadas como de
cada vez máis visible e máis profesionais, que son fontes de
necesario para o funcionamento información punteiras que serven
diario da administración e dos para coñecer as experiencias e
propios cidadáns.
os avances de centros similares
ao noso.

Como cres que deberíamos
contribuir como profesionais a
visibilizar a profesión e a poñer en
valor os nosos servizos?
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ESTUDOS DE INFORMACIÓN E DOCUMENTACIÓN EN GALICIA

ARTIGO

Antonio Bereijo Martínez
Profesor da Universidade da Coruña

Desde outubro de 1996 a Facultade de
Humanidades da Universidade da
Coruña ofrece a titulación de
Biblioteconomía e Documentación, que
se complementou coa Licenciatura en
Documentación no curso académico
2003-2004. Son titulacións únicas dentro
do Sistema universitario galego, o que
resalta a súa relevancia dentro de Galicia
e concede á Facultade de
Humanidades un posto representativo
no conxunto do país. O curso
2010-2011 será o último no que se
imparta o terceiro curso da Diplomatura
de Biblioteconomía e Documentación,
mentras que a Licenciatura de
Documentación manterase outros dous
cursos máis. Como é sabido, a
implantación dos novos graos leva
aparellada a desaparición progresiva
das antigas titulacións.

1. Grao
de
Información e
Documentación na Universidade
da Coruña

Mª Carmen Pérez Pais
Profesora da Universidade da
Coruña

Grao de
Información e
Documentación
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No curso académico, 2009-2010,
iniciouse a implantación do Grao en
Información e Documentación na
Facultade de Humanidades. Foi o curso
no que máis universidades españolas
puxeron en marcha esta titulación,
precedidas polas universidades Carlos III
de Madrid, Salamanca e Zaragoza.
Poucas universidades faltan por realizar
este proceso xa que nin a Politécnica de
Valencia nin a de Alcalá de Henares
conseguiron o grao. Polo tanto, en tres
cursos, teranse adaptado todos os
centros ás esixencias dos novos títulos,
cumprindo así co prazo do ano 2010
como límite para poñelos en marcha,
adaptarse ao Espazo Europeo de
Educación Superior (EEES) e converxer
con Europa.
O novo título creouse tras un longo
proceso e superación de filtros no que
interviñeron: comisións da Facultade de
Humanidades, revisións feitas polos
responsables dos planos de estudo da
UDC, verificación da ANECA (Agencia
Nacional de Evaluación de la Calidad y
Acreditación) e da ACSUG (Axencia
para a Calidade do Sistema Universitario
de Galicia) e autorización final da Xunta
de Galicia para a súa posta en
funcionamento. O Grao en Información e
Documentación elaborouse atendendo
os requisitos e normativas establecidos

polas distintas administracións
(Ministerio de Educación, Xunta de
Galicia, UDC), o que hai que ter en conta
para poder interpretar acertadamente o
marco no que, a partir de agora, nos
moveremos. Convén destacar algúns
elementos menos coñecidos pero que
tiveron incidencia decisiva no caso do
Grao en Información e Documentación:
• No cadro de materias básicas das
cinco ramas de coñecemento, a
partir das cales se articulan os graos,
non se incluiu Documentación; para
decilo máis exactamente, estaba
incluída como materia básica pero foi
suprimida a pesar das xestións
realizadas pola Red de Centros y
Departamentos universitarios de
Información y Documentación (RUID)
en contra desa decisión do
Ministerio. Esta ausencia supuxo un
grave obstáculo á hora de trazar o
esquema do grao, abordándose de
diferente maneira en cada
universidade.
• A fixación dun número mínimo de
alumnado que deberán alcanzar os
graos, que en Galicia foi establecido
en 25.
• A recomendación das máximas
autoridades académicas da UDC de
compartir o primeiro curso do Grao
en Humanidades e o Grao en
Información e Documentación.
• A condición de asumir o proceso de
converxencia ou adaptación ao
Espazo Europeo de Educación
Superior (EEES) a custe cero.
Finalmente o Grao foi, en grande
medida, o resultado da integración de
dúas titulacións: a Diplomatura en
Biblioteconomía e Documentación e a
Licenciatura de segundo ciclo en
Documentación, máis unha revisión e
actualización de contidos. Polo que
respecta ao nome adoptado,
“Información e Documentación”,
responde a un acordo logrado e
plasmado no Libro blanco del Título de
Grado en Información y Documentación
consenso que en reunións posteriores
da RUID considerouse pertinente
manter. Co novo nome quérese enfatizar
que a información e a documentación
son os núcleos centrais que comparten
os profesionais que traballan en
bibliotecas, centros de documentación e
arquivos así como os xestores de
contidos en todo tipo de organizacións.
[4]

Estrutura do curso

ARTIGO

Facultade de Humanidades da
UDC
Vázquez Cabrera, s/n
15403 Ferrol
Tel.: 981 337 400

http://hum236.cdf.udc.es/fh

Mestrado en
Centro
Ciencias
Documental no
Documentais
moderno
e
entorno
dixital
eficaz

Boletín Anabad-Galicia, N. 4, 2010

O plano de estudos do Grao en
Información e Documentación da
UDC, cun total de 240 créditos ECTS,
estructúrase en catro anos
académicos cunha organización
cuadrimestral e materias de 6 créditos
a excepción do módulo do Practicum
(prácticas externas) con 12 créditos
ECTS.
De acordo coa mencionada
recomendación da UDC o primeiro
curso compártese co Grao en
Humanidades, razón pola que se
compón de materias comúns ás ramas
de coñecemento de Artes e
Humanidades e de Ciencias Xurídicas
e Sociais: Introdución á Antropoloxía
sociocultural, Introdución á Historia,
Xeografía Humana, Socioloxía,
Literatura española, Sistema do
coñecemento: Filosofía, Ciencia e
Tecnoloxía, Inglés aplicado, Xestión de
empresas e institucións culturais así
como de materias transversais:
Fundamentos de teoría e xestión da
información e Informática aplicada.

O relatorio seguido nesta presentación
do Grao en Información e
D o c u m e n t a c i ó n d a U D C q u e re
informar pero también pretende
reflexar o marco complexo e diverso
ao que hai que axustarse. Un marco
que está conducindo progresivamente
a unha transformación no ámbito
universitario en distintas ordes e do
que xa existen exemplos. Isto,
independentemente da valoración que
se faga do proceso de converxencia
con Europa ou do denominado Plan
Boloña.

2. Máster oficial en Ciencias
Documentais no entorno dixital

A proxección do novo Grao en
Información e Documentación será
ampliada, a partir de setembro de
2010, coa posta en funcionamento do
M e s t r a d o o fi c i a l e n C i e n c i a s
Documentais no entorno dixital. Ciclo
que foi pensado coa vontade de
proseguir e dilatar a especialización
lograda coa Licenciatura de
Documentación e cos contidos do
recente Grao en Información e
Nos tres primeiros cursos todas as Documentación da UDC.
materias teñen carácter obrigatorio, o
O deseño da proposta de Mestrado é
cuarto curso reservouse para as
totalmente novidoso, tanto en termos
optativas, para a materia obrigatoria
estruturais —a articulación interna dos
de Técnicas documentais aplicadas á
contidos— como na orientación
investigación científica, e para o
metodolóxica docente. A súa
Traballo de Fin de Grao e para o
denominación combina o saber xa
módulo do Practicum. Destinouse
consolidado —as Ciencias da
parte do segundo cuadrimestre do
Documentación— cunha proxección
último curso ao Traballo de Fin de
inovadora mediante os novos
Grao e ao Practicum para facilitar o
instrumentos tecnolóxicos —o entorno
seu desenvolvemento tanto en Ferrol
dixital—. Abarca así os dous pólos do
como noutras cidades galegas. Unha
actual escenario documental.
i n f o r m a c i ó n d e t a l l a d a s o b re a
Proposta do Grao e o programa A súa articulación interna incide nunha
completo encóntrase na páxina web vertente integradora. Por un lado, a
da Facultade de Humanidades.
expresión inicial de “Ciencias
Documentais” está aberta ás líñas de
O deseño do Grao en Información e
traballo máis teóricas, aquelas que
Documentación ten como premisa
explicitan as súas componentes
fundamental que este debe constituír
epistemolóxicas e metodolóxicas. E,
unha titulación de corte xeral,
por outro lado, co “entorno dixital”,
deixando calquera tipo de
incídese expresamente nos aspectos
especialización para a etapa de
tecnolóxicos do noso campo, como
Postgrao. Enténdese que os estudos
corresponde a unha Ciencia Aplicada
de Grao perseguen a consecución
de Deseño que desexa expandir o seu
dunha formación universitaria que
r a d i o d e a c c i ó n p ro f e s i o n a l e
xunte coñecementos xerais básicos e
institucional.
coñecementos transversais
relacionados coa formación integral do
estudantado, xunto cos coñecementos
e capacidades específicos orientados
á súa incorporación ao mercado
laboral.
[5]

ARTIGO

Coas dimensións máis vinculadas aos
ámbitos das Humanidades dáse
fundamento teórico á actividade
realizada no campo dos Arquivos,
Bibliotecas e Centros de
Documentación. Paralelamente, o
impacto da inovación tecnolóxica é
visible debido ao seu expreso carácter
instrumental. Implícito en todo o
anterior está a nota de actualidade:
préstase especial atención ao profundo
cambio de escenario nas disciplinas de
Documentación, que ten sido moi
notable na última década.

Orientación e obxectivos
académicos

Matrícula no Mestrado

Información sobre a
matrícula
• Email cuestións
administrativas:
Cristina Ramos:
mramos@udc.es
• Email cuestións
académicas:
Antonio Bereijo:
abereijo@udc.es

ARQUVO

ESTUDOS
Centro DE
HISTÓRICO
INFORMACIÓN
DocumentalDE E
PROVINCIAL
moderno
DOCUMENTACIÓN
OURENSEe
ENeficaz
GALICIA
ARQUIVO
ABERTO
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Xunto á atención a todos os licenciados
en Documentación, os novos estudos
de Mestrado teñen no seu horizonte
enriquecer os contidos do recente Grao
en Información e Documentación. En
ambos os dous casos —o actual e o
futuro— sitúannos nun nivel superior.
Fanno a través dunha orientación
académico-investigadora. Así, o
Mestrado constitúe a fase formativa á
que seguirá a segunda —a etapa
investigadora— propia dos futuros
Estudos de Doutoramento. Unha vez
implantados, permitirán obter todos os
títulos académicos na mesma
Universidade: Grao, Mestrado e
Doutoramento.
Esta nova titulación de Mestrado posúe
uns obxectivos de indubidable interese
académico e científico:
• O obxectivo xeral consiste en
proporcionar unha formación científicodocumental avanzada, orientada tanto
á formación académica como
investigadora (Art. 1, da Normativa
para Estudos de Mestrado
Universitario da UDC (R.D.1393/2007).
Así, xunto aos Licenciados de
Documentación, está aberto a outras
titulacións, ademais de complementar
os contidos formativos do Grao en
Información e Documentación.
• O seu obxectivo específico está en
ofrecer unha especialización en tres
ámbitos socio-profesionais: I) Arquivos
e Bibliotecas; II) Bibliotecas e Centros
de Documentación; III) Centros de
Documentación e Arquivos. A
formación académica está pensada en
conexión co período de investigación
dos Estudos de Doutoramento.

1393/2007 e no Marco español de
cualificaciones para la Educación
Superior (MECES). Así, os contidos
que se imparten teñen un
incuestionable interese profesional. As
tres especialidades buscan ofrecer
unha formación actualizada en temas
singularmente relevantes relacionados
coa xestión do coñecemento na actual
Sociedade da Información.
Entre os contidos do Mestrado en
Ciencias Documentais no entorno
dixital están a análise, a recuperación
e a difusión da información nun novo
escenario fortemente mediatizado polo
componente tecnolóxico. A xestión
eficiente da información ten que
alcanzar o nivel do xenuino
coñecemento. A creatividade, como
resultado dos procesos de
investigación, representa un elemento
esencial para propiciar a inovación
neste ámbito.

Estrutura do curso
O Plano de estudos do Mestrado
estrutúrase en 60 créditos ECTS, que
se desenvolven nun ano académico.
Presenta unha organización
cuadrimestral con materias de 3
créditos, a excepción do Traballo fin de
Mestrado (TFM), que ten unha carga de
6 créditos. O bloque común —36
créditos— impartirase no primeiro
cuadrimestre, agás as Xornadas sobre
tendencias actuais e a realización do
Traballo de Fin de Mestrado. As tres
especialidades mencionadas quedan
localizadas no segundo cuadrimestre.
Esta secuenciación busca o máximo
equilibrio na distribución temporal da
carga docente.
Tras o bloque obrigatorio común de 36
créditos, hai tres módulos de 12
créditos. A súa combinación dá lugar a
tres especialidades: i) Arquivos e
Bibliotecas; ii) Bibliotecas e Centros de
Documentación; iii) Centros de
Documentación e Arquivos. Así,
débense cursar 36 créditos comúns
máis 24 créditos correspondentes a
unha das tres especialidades.

A carga docente principal corresponde
á Área de Coñecemento de
Biblioteconomía e Documentación. Pero
hai unha presenza importante de
docentes do ámbito das Tecnoloxías da
Información e de Lóxica e Filosofía da
Os obxectivos do Mestrado ten en Ciencia, o que reforza o seu carácter
conta as competencias básicas interdisciplinar e contribúe a enriquecer
recollidas no Anexo I do R.D. os seus contidos temáticos.
[6]
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Modalidade docente e Plano de
Estudos
Dentro da proposta do Mestrado figura
a fórmula docente semipresencial, que
combina a docencia presencial coa
docencia “en liña”. A este respecto,
prevese que cada materia conte cun
mínimo de 10 horas presenciais, sen
contar os tempos dedicados á
avaliación do realizado. Esta
actividade de docencia presencial
distribuirase nas primeiras semanas de
cada cuadrimestre. Prevese que a
docencia en liña se apoie na
plataforma Moodle da UDC, que
proporcionará os mecanismos de
comunicación necesarios para
alcanzar os obxectivos docentes
previstos.
Aínda que a modalidad docente é a
tempo completo, cabe a posibilidade
de cursar os estudos de Mestrado
nunha modalidade a tempo parcial. Os
estudantes que desexen acollerse a
esta fórmula deberán matricularse no
primeiro ano, como mínimo de 30
créditos. Entre eles deben figurar
créditos correspondentes ao módulo
común. Os 6 créditos do Traballo de
fin de Mestrado (TFM) deberán
cursarse necesariamente no segundo
ano de matrícula. Esta modalidade a
tempo parcial permite que o alumnado
destine unha parte do primeiro ano de
docencia do Mestrado a realizar
lecturas e actividades preparatorias
para o Traballo de fin de Mestrado.
Con esta opción a tempo parcial
facilítase a incorporación de
profesionais en activo que desexen
cursar o Mestrado como formación
complementaria.

3. A Universidade da Coruña e os
novos títulos oficiais

ARQUVO

ESTUDOS
Centro DE
HISTÓRICO
INFORMACIÓN
DocumentalDE E
PROVINCIAL
moderno
DOCUMENTACIÓN
OURENSEe
ENeficaz
GALICIA
ARQUIVO
ABERTO
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A Universidade da Coruña veu
traballando nos últimos anos cara os
cambios que se aveciñaban, nese
sentido, podemos mencionar algúns
dos pasos dados:
• Adaptación de espazos físicos,
concretamente na Facultade de
Humanidades reconvertíronse aulas
grandes en tres seminarios e
equipáronse con ordenadores e
pantallas.
• Constitución de Grupos
Departamentais de Calidade, cuxa
finalidade é impulsar novas prácticas
docentes, elaboración de materiais e

•
•

•

•
•

intercambio de información entre o
profesorado.
Programación de cursos para
profesores, PAS e estudantes.
Desenvolvemento de plataformas
virtuais, así durante anos funcionou
a denominada “facultade virtual” e
desde fai dous anos implantouse a
plataforma Moodle á que
paulatinamente se van incorporando
os profesores.
Elaboración
de Guías docentes
máis completas que os programas
tradicionais e que se configuran
como un primeiro paso para as
futuras guías máis detalladas das
materias.
Impulso ás prácticas en empresas.
Impulso aos programas de
intercambio dos estudantes.

N o q u e s e r e fi r e a o G r a o e n
Información e Documentación, e
tamén ao actual alumnado, as
prácticas e o programa Erasmus serán
obxecto de atención para mellorar e
ampliar as ofertas. E hai outro campo
no que se quere traballar: o das
relacións con outras universidades
españolas e extranxeiras nos planos
da docencia, a investigación e a
mobilidade do profesorado e do
estudantado.
Queda un largo camiño por percorrer
no novo rumo marcado polas
autoridades políticas e académicas,
preocupa a afirmación de que a
transformación que se nos pide debe
realizarse a “custe cero” e máis agora
coa crise económica. E, do que non
queda dúbida, é do feito de que os
cambios no modelo de aprendizaxe e
docencia requiren dun grande esforzo
dos docentes pero tamén do
alumnado, así como do personal de
administración e servizos e, por
suposto, o apoio explícito da
sociedade e dos profesionais da
información. Neste sentido, a
colaboración entre comunidade
universitaria, profesionais e
asociacións profesionais á a chave
para o futuro tanto da formación,
como da profesión e dos centros
documentais.
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FORMACIÓN
ARQUIVOS

BIBLIOTECAS
• Servizos de Referencia dixital e xestión da
colección electrónica
Impartido por Ricardo Eito-Brun, especialista en
Arquitectura da información e Análise e deseño de
sistemas de información entre outras
especialidades
Datas: 2 ao 30 de novembro
Lugar: En-liña (Aula virtual CESGA)
Nº de Prazas:
Prezo:
Persoas asociadas: €
Persoas non asociadas: €
Programa
Este curso conta con 1 crédito de libre elección
da Universidade da Coruña

• Iniciación aos Arquivos
Impartido por Pedro López Gómez, profesor na
Área de Biblioteconomía e Documentación da
Universidade da Coruña
Datas: semana do 20 de setembro (días por
concretar)
Lugar: Biblioteca González Garcés, Rúa Miguel
González Garcés 1. A Coruña
Horario: 12 horas. De 16 a 20h.
Nº de Prazas:
Prezo:
Persoas asociadas: €
Persoas non asociadas: €
Programa

OBXECTIVOS
En ANABAD-Galicia temos por obxetivo fundamental promover o desenvolvemento profesional
dos nosos socios e dos servizos que temos encomendados.
Carecemos de finalidade lucrativa e dedicamos os beneficios eventualmente acadados ao
desenvolvemento das nosas actividades.
Ocupámonos de administrar o patrimonio e representar os nosos socios nas actuacións
conxuntas en defensa do patrimonio histórico de Galicia.
Os nosos obxectivos son:
• Defender os intereses profesionais dos asociados
• Contribuir á súa formación profesional
• Propiciar unha maior conciencia da realidade profesional dentro da comunidade á que atenden
• Favorecer a mellora dos servizos encomendados aos asociados

ONDE ENCONTRARNOS
Web: www.anabadgalicia.net
Blog: http://agabad.blogsome.com
Lista de distribución: http://

groups.google.es/group/anabadgalicia

ASÓCIATE

ANABAD-GALICIA

Ficha de inscrición

FORMA PARTE DAS FEDERACIÓNS

Enderezo:
Apdo. 193
15080 A Coruña

E-mail: anabadgalicia@mundo-r.com
Tel.: 661 709 823 (Alba)
Horario atención:
L, Ma, X, V: de 10 a 14h. / Me: de 17 a 20h.
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