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Descripció de l’assignatura 
 
L’assignatura pretén oferir, a l’alumnat, les eines necessàries per tal que sigui capaç de seleccionar 
aquelles fonts documentals més idònies per a la recerca que vulgui emprendre, així com saber llegir i 
interrogar adequadament i amb sentit crític les fonts seleccionades per obtenir la informació 
necessària per realitzar una investigació i per representar les dades recollides en forma de gràfics, 
taules o mapes. Per assolir aquests objectius s’utilitzarà una metodologia eminentment pràctica que 
consistirà en treballar a l’aula les principals tipologies documentals històriques que es troben 
dipositades en els arxius eclesiàstics, notarials, judicials, municipals, empresarials i patrimonials.  
 
 
Temari abreujat 
 
1.- Introducció. Definició de conceptes. 
2.- Els arxius notarials. Principals tipologies documentals. 
3.- Els arxius judicials. Principals tipologies documentals. 
4.- Els arxius eclesiàstics. Principals tipologies documentals. 
5.- Els arxius municipals. Principals tipologies documentals. 
5.- Els arxius empresarials. Principals tipologies documentals. 
6.- Els arxius patrimonials. Principals tipologies documentals. 
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