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Objectius 
L’objectiu principal de l’assignatura Arxivística general és el de donar als alumnes les eines necessàries 
que els permetin: 
- Conèixer la situació de l’Arxivística en relació a la resta de ciències de la informació. 
- Conèixer les diferents tipologies de documents i d’arxius, així com els diferents sistemes arxivístics. 
- Saber usar els diferents instruments de descripció propis dels arxius, formant usuaris avançats. 
- Destacar l’interès dels arxius com a part integrant que són del patrimoni històric. 
 
Temari general* 
I. Arxius i Arxivística. Conceptes generals. Ciència o disciplina? 
II. L’Arxivística i les ciències de la documentació. Similituds i diferències. 
III. L’ensenyament de la disciplina. 
IV. Evolució històrica dels arxius i de l’arxivística. 
V. L’Arxiu: Funcions i tipus. Sistemes arxivístics. 
VI. Operacions arxivístiques: el principi de provinença dels fons, edats del document, ingressos i 
transferències, tria i eliminació, etc. 
VII. Instruments de descripció: catàlegs, guies, inventaris, índexs i quadres de classificació. 
VIII. L’accés als documents d’arxiu: panoràmica històrica. La intimitat com a límit. Els principals 
obstacles que en dificulten l’accés (legals, tècnics, humans, etc). 
IX. Els principals enemics de la conservació dels documents i els mitjans de prevenció. Organització 
material de l’arxiu: local, infrastructura, mobiliari, il⋅luminació. 
X. Ciències auxiliars de l’Arxivística: Codicologia i Història del llibre, Diplomàtica, Paleografia i altres 
ciències (Cronologia, Sigil⋅lografia, Heràldica, Genealogia). 
XI. Els arxius com a centres difusors de la cultura i de la recerca. 
 
* Cadascun d’aquests blocs es desglossarà, si s’escau, en diversos apartats a tractar. 
 
Bibliografia 
Els alumnes disposen d’un ampli dossier bibliogràfic comentat a classe i al qual es farà referència al llarg 
del curs per a aspectes determinats. 
 
 
Avaluació 
L’avaluació es farà a partir de la recensió d’una obra de temàtica arxivística, un treball sobre aspectes 
arxivístics a partir de fons hemerogràfics i les (eventuals) memòries de les xerrades per part d’arxivers 
professionals, que s’hauran de lliurar como a data límit el gener de 2003. 


