
PRESENTACIÓ DE L’ASSIGNATURA

Titulació acadèmica Batxillerat / Grau en Història, Arqueologia i Arts cristianes
Assignatura 1G2010 – 1CP002 INTRODUCCIÓ A L’ARXIVÍSTICA    
Any 2020-2021 Curs Primer / Curs Pont Valor lectiu 3 ECTS
Període lectiu Segon semestre Hores setmanals 2 Cicle Primer - Grau
Professor/a Alexis Serrano Llengua Català
 
Descripció de l’assignatura:
 
L’objectiu del curs és assolir una primera aproximació globals a la arxivística com a ciència
integral, pluridisciplinària i associada a la resta de les ciències de la informació i la
comunicació així com amb les altres disciplines complementàries tradicionalment vinculades
al treball arxivístic  com la paleografia, la diplomàtica, la numismàtica, els sistemes de datació
dels documents, la sigil·lografia, l’heràldica, la vexil·lologia, etc...
L’assignatura preveu afonar en les definicions dels conceptes bàsics i específics de la
disciplina així com la història de la mateixa i la història dels arxius, de la seva concepció i el
seu ús a occident des de l’aparició de l’escriptura. S’estudiaran també els principis i les
normatives bàsiques i els sistemes arxivístics sobretot l’espanyol i el català i els seus centres
integrants així com les tradicions arxivístiques llatines i anglosaxones. Es tractarà també la
classificació i la descripció emprant la Norma de Descripció Arxivística de Catalunya
(NODAC) com a referència central, així com també les problemàtiques vinculades a la
conservació a llarg termini com ara la restauració la preservació, la seguretat, l’accés, la
transparència, el servei públic i la divulgació de la documentació i de les dades informatives.
Els sistemes de gestió documental i els documents electrònics aniran apareixent en tots els
temes de forma col·lateral per bé que també tindran una part del temari reservada juntament
amb el tractament de la documentació analògica amb duplicitat de suports especialment el
digital. Els fons i els documents de les institucions eclesiàstiques compten amb una certa
preponderància dins del temari i a tal efecte s’efectuarà alguna sortida per conèixer in situ els
fons documentals d’alguns centres arxivístics.
 
 
Temari abreujat:
Tema 1. La ciència arxivística. Les ciències afins. La biblioteconomia i la documentació i les
altres disciplines complementàries de l’arxivística (paleografia, diplomàtica, numismàtica,
datació, sigil·lografia, heràldica, vexil·lologia...). La història dels arxius
Tema 2. Definicions i conceptes bàsics de la disciplina. Principis i normativa de l’arxivística
moderna i els organismes internacionals rectors i reguladors. Els col·lectius dels professionals.
Tema 3. Agrupacions documentals (Fons, seccions, sèries, Unitats documentals compostes i
simples). La classificació i la descripció: La NODAC (Norma de Descripció Arxivística de
Catalunya). La conservació, restauració, la preservació, seguretat, accés la transparència, el
servei públic i divulgació de la documentació. Els documents electrònics i els documents
analògics digitalitzats.
Tema 4. Els sistemes i els models arxivístics (definició i parts d’un sistema). El sistemes
arxivístics d’Espanya i de Catalunya i els centres d’aquest darrer.
Tema 5 Fons i documents d’Institucions eclesiàstiques. Fons i documents  dels arxius
catedralicis, diocesans, parroquials, monacals i de les congregacions religioses i de l’Arxiu
Secret Vaticà)

 
 
Bibliografia bàsica:
 
El professor passarà la bibliografia específica de  cada tema.
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Diccionario de Terminologia Archivística. Ministerio de Cultura, (1993)
 
Manuals
Capell i Garriga, Emilia i Corominas i Noguera, Mariona (coord.) (2009): Manual
d’Arxivísitca i Gestió Documental.  Barcelona: Associació d’Arxivers de Catalunya.
Roberge, Michel (1993): La gestió dels documents administratius. Barcelona: Diputació de
Barcelona / AAC.
Rousseau, Jean-Ives, Couture Carol (2003):Les fondements de la discipline archivistique. 
Collection Gestion de l’Information.  Quebec: Université du Québec, 2003. 
 
 
 
 
 
 
 
 


