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Objectius 
L’assignatura és una introducció a les tècniques de treball amb documentació històrica. La seva finalitat 
bàsica és que es pugui elaborar una primera aproximació documental a un fons arxivístic relacionat amb la 
història moderna de Catalunya.  
 
Desenvolupament 
L’alumnat establirà una proposta de recerca que implicarà la consulta d’una certa quantitat de material 
d’arxiu de l'ÈPOCA MODERNA. Es podrà realitzar la tasca en un dels arxius o biblioteques escollits en 
condició d’usuari/a (d’entre 15 i 25 hores de treball de recerca documental). El treball es pot elaborar en 
grups de 2 persones. La professora es compromet a facilitar l’entrada de l’alumnat a qualsevol dels arxius 
o biblioteques catalanes (signatura de permisos, cartes de presentació, etc.). També es facilitarà un model 
de fitxa de l’arxiu i del document. 
 

1. Seguiment del treball a través de tutories presencials al despatx. 3 tutories obligatòries (les dates 
límits de les tutories es concretaran al Campus Virtual de l’assignatura).  
- Tutoria 1. Lliurament i discussió d'un projecte de recerca preliminar on cal especificar: tema, 

arxiu, documents, objectius, hipòtesis, bibliografia bàsica (entre 1 i 2 folis).  
- Tutoria 2. Seguiment de la recerca (reformulacions o no de l’objectiu preliminar, distribució 

de tasques en el cas dels treballs en grup, etc.).  
- Tutoria 3. Lliurament i discussió preliminar de la memòria final on cal especificar: 

cronograma de la recerca realitzada (com s'ha realitzat la recerca especificant els dies 
d’assistència a l’arxiu, els dies de recerca bibliogràfica i d'altres) i guió (del que serà la 
redacció final del treball) (entre 1 i 2 folis)  

2. A banda de les tutories presencials es farà un seguiment del treball a través de tutories al Campus 
Virtual de la UAB. 

3. Lliurament de les fitxes del material consultat i presentació d’una memòria original sobre el tema i 
la documentació treballats (redacció del treball -a banda de les fitxes- d'entre 20 i 30 folis) 
Lliurament: gener de 2010 (la data definitiva es concretarà al Campus Virtual). 

 
 

Avaluació   
 Certificació de la presència a l’arxiu d'entre 15 i 25 hores: 30% 
 Memòria i fitxes: 70% 
 
Notes molt importants: 
 
*No complir amb les 3 tutories obligatòries implica la no acceptació del material elaborat a l’arxiu 
(fitxes i memòria). 
*No s’acceptarà cap lliurament ni tutoria fora del termini fixat. 
*Només es podrà presentar a la convocatòria de juny la persona o grup que hagi realitzat les 3 tutories 
obligatòries. 
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Adreces d’arxius 
 
Arxius catalans:  http://cultura.gencat.net/arxius/ 
 
Alguns dels arxius que es poden consultar: 
 
Arxiu Nacional de Catalunya: http://cultura.gencat.net/anc/ 
C/ Jaume I, 33-51, 08195 Sant Cugat del Vallès. Tel.: 93 589 77 88 
 
Arxiu Històric Municipal de Barcelona (AHMB): www.bcn.es/arxiu   Casa de l’ardiaca. Carrer de Santa 
Llúcia 1, 08002 Barcelona; Tel.: 93 318 11 95. Horari: Dl. a Dv. 9-21 h; Dissabtes 9-14 h. 
 
Arxiu de la Corona d’Aragó (ACA) i la resta d’arxius estatals: http://pares.mcu.es/ 
 
ACA: C/ Almogàvers, 77, 08018 Barcelona; Tel.: 93 485 42 85; e-mail: aca@cult.mec.es  Horari: Dl.-Dv. 
9-18 h. Dissabtes 9-12 h (amb reserva prèvia del material). 
 
Arxiu Històric Comarcal de Terrassa (AHCT): Carrer del Pantà, 20 baixos. Tel. 93 733 14 96. e-mail: 
arxiu.historic@terrassa.org  Horari: dilluns a dijous, 9 a 14 h. i 15,30-19 h.; divendres de 9-14 h. 
 
Arxiu Històric de Sabadell (AHS): Carrer de la Indústria, 32-34, 08202 Sabadell.  Tel.: 93 726 81 21. e-
mail: ahs@ajsabadell.es    http://www.ajsabadell.es/arxiu 
 
Biblioteca de Catalunya: C/ Hospital, 56. 08001 Barcelona. Horari: Dl. a Dv. 9-21 h.; dissabtes 9-14 h. 
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