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TitularPresentació. Reflexions prèvies

Més coneixement de les eines i sistemes de producció i de
gestió audiovisual i multimèdia. (Arxivers)

Estudi i anàlisi dels mètodes de captura i conservació de les
metadades automàtiques dels sistemes de creació i producció
audiovisuals.

Captura de metadades des de l’inici de la producció (creació).

Esquema de metadades proposat PBCore 2.1.

Public Broadcasting metadata Dictionary Project
http://pbcore.org/

http://pbcore.org/
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Com ho hem de gestionar?

Conèixer els procediments i les funcions: anàlisi  i 
diagramació dels processos

Classificar (QdC): creació d’un quadre de classificació

Descriure (metadades): Definir un perfil per a documents 
textuals i un altre perfil per a documents audiovisuals.

Model de metadades de documents textuals de la Generalitat 
de CAT. 
http://cultura.gencat.cat/web/.content/dgpc/arxius_i_gestio_do
cumental/09_publicacions/altres_publicacions/4_metadades.pdf

Gestió de documents

http://cultura.gencat.cat/web/.content/dgpc/arxius_i_gestio_documental/09_publicacions/altres_publicacions/4_metadades.pdf


TitularGestió dels documents (textuals i audiovisuals)

audiovisuals
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Cas pràctic: documents electrònics textuals

- Autorització de rodatge a la via pública.
- Contractació del catèring.
- Autorització difusió imatges de menors.
- Conveni de col·laboració amb colla castellera.
- Contracte del compositor per banda sonora.
- Cessió de drets d’autor, reproducció o interpretació.
- Contracte de lloguer de material..etc.

Gestió documental

Realització d’un documental



TitularEsquema de metadades BPCore



TitularProposta de metadades descriptives

Resum del model BPCore 2,1: adaptació de les metadades 
essencials i obligatòries per a la descripció dels audiovisuals.

Interpretació de l’esquema intel·lectual del model Bpcore,

Les metadades han de tractar-se i emplenar-se  des del moment 
de la creació del document. El productor ha de fer la primera 
intervenció.

La informació de les metadades ha de ser de qualitat i molt 
correcta.

Metadades automàtiques: el propi sistema de gestió captura 
unes metadades que s’afegiran a les manuals. Cal conèixer quines 
són i on es conserven.
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Les metadades ens han de descriure els tipus de continguts, els 
objectes l’entorn i el context de producció, els agents i els 
esdeveniments que li van passant.

Metadades d'identificació, de descripció, d'esdeveniments i de 
preservació.

Les metadades ens aportaran la integritat, la traçabilitat, els valors i 
la informació dels objectes i documents audiovisuals i ens ajudaran a 
gestionar-la al llarg del temps.

Cloenda
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Moltes gràcies per la vostra atenció
teresa.cardellach@terrassa.cat

montserrat.cuyas@terrassa.cat

Cloenda


