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Descripció/Justificació
L’assignatura pretén donar la oportunitat als alumnes a treballar en un ambient real on poder posar en
pràctica els coneixement adquirits prèviament. Les practiques es realitzaran en un arxiu a convenir
entre el tutor i l’alumne. És valorarà de forma continuada el desenvolupament de les pràctiques i la
presentació d’un informe final.
Requisits i orientacions prèvies
Es recomana haver superat l’assignatura “Introducció a l’arxivística” i el primer curs d’història abans
d’accedir a les pràctiques.
Objectius
Generals: Conèixer de primera mà la feina que es fa als arxius històrics.
Específics: Treballar la descripció arxivística dels fons documentals o de les unitats documentals
simples o compostes tot seguint la norma estàndard NODAC.
Competències
Competències transversals (genèriques):
- Conèixer els documents que permeten l’elaboració de la història en el seu context productiu original.
Competències específiques:
o – Aplicar els conceptes i les tècniques arxivístiques ver el tractament documental (descripció,
classificació, avaluació, posada a disposició dels usuaris, divulgació cultura, etc,...)
Continguts
1-Els ingressos dels fons en arxius públics (modalitats i contractes)
2-El tractament físic de la documentació
Conservació i restauració
Classificació
Descripció

Digitalització
Posada en línia
3-Arxivament
4-Consulta
5-Difusió de patrimoni documental
Metodologia d’ensenyament-aprenentatge
L’alumne realitzarà les practiques a un centre degudament concertat amb la facultat i d’acord amb el
docent. Al centre l’arxiver/era tècnics responsable actuarà com a tutor de l’alumne i dirigirà les
pràctiques.
Avaluació
L’alumne haurà de presentar al docent una memòria breu descriptiva de les pràctiques.
Criteris d’avaluació: La nota es proposarà a partir de la valoració de les pràctiques per part del tutor
presencial del centre arxivístic i de l’escrutini de la memòria presentada al docent.
Tècniques d’avaluació: La nota s’acordarà entre el docent i el tutor de les pràctiques.
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