
MÈTODES I TÈCNIQUES D’INVESTIGACIÓ HISTÒRICA (Història 
contemporània) 
 
Codi: 28871 (grup 50) 
Professor: Sebastià Riera  
Curs 2010-2011 (1r quadrimestre) 
Tipus d’assignatura: Troncal  
Número de crèdits: 9 

 

CONTINGUT 
Examen dels principals mètodes i tècniques per al coneixement del passat, amb especial referència a 
la història contemporània. S’insistirà en el coneixement del patrimoni documental català (arxivístic, 
bibliogràfic i hemerogràfic) i la seva utilització com a font per a la història contemporània. 

OBJECTIUS 
L’alumnat serà capaç d’investigar en qualsevol arxiu, biblioteca o hemeroteca de Catalunya. 
L’alumnat serà capaç d’elaborar treballs d’investigació de qualsevol tipus (articles científics, 
comunicacions a congressos, tesis doctorals, etc.). 

TEMARI 
Una part de l’assignatura estarà dedicada a l’estudi dels principals arxius i centres de documentació històrica 
de Catalunya. L’estudi dels arxius es farà segons l’esquema següent: 

Els Arxius de Catalunya 
1. Arxius públics. 
2. Arxius eclesiàstics. 
3. Arxius privats. 
 
L’estudi d’aquests arxius serà tant teòric –amb explicacions a classe– com pràctic, amb classes 
pràctiques en alguns dels arxius de Catalunya més importants per tal de tenir un contacte directe 
amb la documentació. 
 
Una altra part de l’assignatura estarà dedicada a la forma d’elaborar un treball d’investigació. Es tractaran, 
entre d’altres, els temes següents: 
a)  L’elecció del tema d’investigació. 
b)  El pla de treball. Les fitxes. 
c)  La investigació bibliogràfica. 
d)  La investigació hemerogràfica. 
e)  La investigació arxivística i l’ús dels instruments de descripció (guies, inventaris, catàlegs, 

fitxers, bases de dades) 
f)  La memòria escrita. Les cites. Les notes. 
g)  L’exposició oral. 
h)  La influència de les noves tecnologies en la investigació (bases de dades informatitzades, 

microfilms, còpies digitals, Internet, etc.). 
 
 
 
 
Una tercera part de l’assignatura estarà dedicada especialment a les fonts hemerogràfiques, 
contextualitzant-les històricament per poder treure’n el màxim profit en la investigació. 
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AVALUACIÓ 
L’avaluació es basarà en dos treballs pràctics –un de temàtica bibliogràfica i un altre de temàtica arxivística– 
(10% de la nota final cada un) i un examen final sobre la matèria impartida tant en les classes teòriques com 
en les classes pràctiques (40% de la nota final cada part). Per aprovar l’assignatura s’haurà d’assistir al 75% 
de les classes pràctiques com a mínim. 
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