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OBJECTIUS 
 
• Conèixer els diferents tipus de suports documentals existents. 
• Conèixer les problemàtiques de conservació que presenten cadascun d’ells així com 

els possibles factors de risc. 
• Analitzar les formes de preservar la informació. 
• Conèixer diferents polítiques de conservació. 
 
 
TEMARI 
 
1. Introducció 
Què és preservar i conservar? Objectius de la conservació i la preservació. Millor 
preservar que restaurar. 
2. Factors externs de degradació de documents  
Factors físics. Factors químics. Factors biològics. Aparells de mesura i monitorització. 
3. Infrastructures adients per a preservar. Gestió d’emergències. 
Edificis: condicions generals. Mesures per a evitar desastres, robatoris, etc. Actitud a 
prendre davant d’emergències concretes: foc i aigua. 
4. Emmagatzematge 
Condicions d’emmagatzematge dels diferents suports documentals: generalitats. 
 
Bloc A: Preservació de suports documentals 
 
5. Paper 
Història del paper-llibre. Problemàtiques. Factors de risc. Recomanacions generals. 
6. Suports fotogràfics 
Tipus de material fotogràfic. Problemàtiques. Factors de risc. Recomanacions generals. 
7. Suports de material sonor i audiovisual 
Història del Material sonor i audiovisual. Què és el material magnètic?. Problemàtiques. 
Factors de risc. Recomanacions generals. 
8. Suports òptics 
Què és el suport òptic?. Problemàtiques. Factors de risc. Recomanacions generals. 



 
Bloc B: Preservació de la informació 
 
9. Microfilmació i reprografia 
Què és la microfilmació? Avantatges i inconvenients. 
10. Preservació digital versus digitalització 
En què consisteix la digitalització? Avantatges i inconvenients. 
11.  Polítiques de conservació 
Diferents polítiques de conservació a Catalunya, Estat Espanyol, Europa i Estats Units. 
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METODOLOGIA DOCENT 
 
S’alternen classes de tipus teòric i de tipus pràctic, amb algunes visites a centres. 
  
 
SISTEMA D’AVALUACIÓ 
 
L’avaluació d’aquesta assignatura consta de dos treballs que compten el 40% de la 
nota final i d’un examen final que compta un 60% i que cal aprovar per a fer mitja amb 
els treballs 
 

OBSERVACIONS 
Aula dotada d’ordinador i projector. 
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