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Implementació d’RDA. Full de ruta per al canvi i formació 

Es presenta una guia dels passos recomanables per a la implementació d’RDA. Es proposen 
unes etapes que cada institució podrà recórrer segons el calendari que estableixi.    

1a etapa: Estudi i inici de difusió  

Estudi: 

• Formació per als formadors i/o personal que ha de preparar el canvi a la institució: 
Curs d’introducció 
 

• Estudi dels textos de la nova normativa:  
FRBR http://www.bnc.cat/content/download/10857/110570/version/1/file/frbr.pdf  
FRAD http://www.bnc.cat/content/download/709/6751/version/1/file/frad.pdf 
RDA http://www.bnc.cat/Cap-a-RDA/RDA-Traduccio-catalana  
Subscripció al Toolkit  
 

• Formació per als formadors i/o personal que ha de preparar el canvi a la institució: 
Curs més aprofundit d’aplicació 
 

• Revisió dels documents elaborats per la Subcomissió Tècnica d’RDA (STRDA): 
1. Principals diferències entre AACR2 i RDA 

http://www.bnc.cat/content/download/95177/1465980/version/3/file/comparativa
_final1611.pdf  

2. Elements mínims a RDA: 
- Conjunt d’elements bàsics d’RDA per als registres bibliogràfics 

http://www.bnc.cat/content/download/95178/1465983/version/4/file/bib_basi
cs_final_2017.pdf  

- Conjunt d’elements bàsics d’RDA per als registres d’autoritat 
http://www.bnc.cat/content/download/95179/1465986/version/2/file/aut_basi
cs_final.pdf  

3. Nous camps Marc21: 
- Recomanacions per a l’ús dels nous camps Marc21 en els registres 

bibliogràfics 
http://www.bnc.cat/content/download/95180/1465989/version/4/file/bib_nou
scamps_final_act_20150921.pdf  

- Recomanacions per a l’ús dels nous camps Marc21 en els registres 
d’autoritat 
http://www.bnc.cat/content/download/95181/1465992/version/2/file/aut_nou
scamps_final.pdf  

4. Exemples: 
- Exemples de registres bibliogràfics catalogats amb RDA 

http://www.bnc.cat/content/download/95182/1465995/version/3/file/bib_exe
mples_final.pdf  

- Exemples de registres d’autoritat catalogats amb RDA 
http://www.bnc.cat/content/download/95183/1465998/version/3/file/aut_exe
mples_final.pdf  

5. Canvis a efectuar : 
- Canvis a realitzar als registres bibliogràfics actuals i recomanacions per a la 

coexistència de registres pre-RDA i RDA 
http://www.bnc.cat/content/download/101724/1562761/version/2/file/rb_can
vis1605.pdf  
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- Planificació i canvis que s’han de portar a a terme en els registres 
d’autoritat i en els punts d’accés dels registres bibliogràfics per adaptar-los 
a la pràctica RDA 
http://www.bnc.cat/content/download/101725/1562764/version/2/file/ra_can
vis_1605.pdf  

6. Llista de comprovació per a la creació de registres bibliogràfics en RDA 
- Monografies 

http://www.bnc.cat/content/download/102386/1566445/version/2/file/rda_m.
pdf  

- Publicacions en sèrie 
http://www.bnc.cat/content/download/102387/1566448/version/2/file/rda_s.p
df  

7. Concrecions RDA de la Biblioteca de Catalunya 
http://www.bnc.cat/sprof/normalitzacio/concrecions_rda/cssumari.html  
 Hi ha molts punts de les RDA que presenten alternatives i d’altres que es 
deixen a criteri del catalogador. En alguns centres que tenen molts 
catalogadors, probablement els caldrà acordar les alternatives. 

8. Manual per a l’aplicació dels designadors de relació en els registres 
bibliogràfics 
http://www.bnc.cat/content/download/106076/1616920/version/2/file/rb_designa
dors_final.pdf 

9. Directrius per a l’aplicació dels designadors de relació en els registres 
d’autoritat. Sota : http://www.bnc.cat/Cap-a-RDA/Suport-a-les-biblioteques 

10. Visualització OPAC 
http://www.bnc.cat/content/download/101723/1562758/version/2/file/opac_1605
.pdf  

     Difusió: 

• Informar del canvi cap a la nova normativa en els butlletins interns 
• Actualitzar la informació del canvi a la pàgina web interna 
• Sessió introductòria i informativa del canvi que s’està treballant 

 
 
2a etapa: Adaptació a les noves pautes, elaboració de documents interns 
 

- Concrecions sobre els elements mínims i procediment de treball 
(coexistència de registres pre-RDA i RDA, llistes de comprovació...). Fer 
manual, videotutorials... i incloure-ho al Toolkit . 
Per fer les concrecions es pot partir de les que ha elaborat el CCUC: 
http://pautes.csuc.cat  

- Plantilles per a bibliogràfics, per cada tipus de material i per a autoritats  
- Adequació del programa informàtic amb els nous camps i subcamps 

necessaris 
- Com han de repercutir els nous camps i subcamps en la visualització 

OPAC  
 
 3a etapa: Formació de tot el personal 

1.- Formació del personal catalogador: 

 a) Apartat teòric, amb exemples: 
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• Marc teòric, familiarització amb els conceptes FRBR 
• Nomenclatura i estructura de les pautes 
• Principals diferències amb AACR2 
• Modificacions del format Marc21 
• Mòduls de descripció i identificació: seguiment i/o adaptació dels 

mòduls de la BC: 
- Manifestacions i ítems 
- Descripció dels suports físics 
- Identificació de les obres i de les expressions 
- Persones, famílies i entitats corporatives 
- Relacions 

• Demo amb RIMMF per entendre què s’aconseguirà amb RDA 

b) Part pràctica, amb exercicis comentats 

• Sessions de treball, amb les concrecions pròpies i utilitzant Toolkit 
• També serà molt útil consultar els “Materials recomanats 

d’autoformació d’RDA” a: http://pautes.csuc.cat  
 

2.- Informació i explicació dels canvis a la resta de personal: secció de referència,  
adquisicions... 

 
4a etapa: Canvis massius, proves i implementació 
 
          Passos a seguir: 
 

1) Canvis globals per adequar encapçalaments i algun aspecte de la descripció, si cal. 
Vegeu els documents elaborats per la STRDA esmentats a la 1a etapa (5. Canvis a 
efectuar:  
http://www.bnc.cat/content/download/101724/1562761/version/2/file/rb_canvis1605.p
df 
http://www.bnc.cat/content/download/101725/1562764/version/2/file/ra_canvis_1605.
pdf 

          2)  Una setmana de proves (fer una llista per compartir dubtes, comentaris... ) 
          3)  Començar a catalogar amb les noves pautes RDA. 
 
Cada institució valorarà si és adient fer els canvis globals abans del canvi o una vegada ja 
s’hagi començat a catalogar amb RDA. 
 
Seria convenient poder disposar d’una base de dades de proves durant el període d’adaptació 
i implementació. 

 

5a etapa – Post-implementació: Avaluació de la implementació  
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