
CURS ACADÉMIC: 2008-2009 
LLl CENCIATURA ce. de la Documentació 

CURS: Complements de formació , 

I	Cadi : 27190 

Assignatura: Arxivistica General. 

Tipus d'assignatura : Complements de Formació. 

N° de crédits: 3 credits teórics i 1'5 practics . 

Professorat: Miquel Torras ¡Cortina. 


Les classes es faran en catala. 


Quatrimestre : 2ón . 


OBJECTIUS DE L'ASSIGNATURA: 

L'assignatura es propasa essencialment: 
Proporcionar les nacions teóriques basiques de I'arxivística. 
Donar a conéixer les principals tipologíes documentals i d'arxiu . 
Valora r la funció deis arxius, tant administratius com histories. en el 
desenvolupament de les institucions i de la societat. 
Conéixer els diferents "instruments de descripció" de la documentació 
d'arxiu. 
Destacar la prog ressiva importancia deIs arxius en la vida cultural, científica 
i po!1 tiea de la soeietat actual. amb la fu nd ó de custodis de la memoria 
histórica i eom a elna de coneixement per a la pau , 

TEMARI: 

Introducció: 

1,- La formació professional de l'arxiver en els estudis univers itari s actuals, 

2, - Relacions i diferéncies de l'Arxivistica respecte de la 8iblioteeonomia i deis 

centres de Documentació, 

) - El ca'aCle, rnu )¡,d )s.:'pl , n~r de 1 ' J\n,vjSIL~~ )"5 anonlen.;ul( $ onCOlTc~,3'ncnt " ~Lrr,c';" au."Ji'l1s" ue la ¡lislo"J. 1/0 lIe 
l'Arxl \'I$ \) ca COn! a '"CIClICI'!$ (onamenla ls" pe' a la Con'l'f~"S10 deis dO<"(1m~n t> h¡~l\)r"s . l)i plo', altea. P~I,ogr~ fia. Cro!l, ) log l ~ . 

H'Slóna del <lf~11 H'slóna de le~ In$hl11ClOIlS 

Hi"IQ ri a tI ,- l'A rxi, ís lica : 

1.- La fo rmad ó i evolució histórica deis arx ius i de J'arxivíst ica : des de 
r Antigu:tat fíns a I'época Moderna . 
2.- '=./s arxius histories com a resultat de !'organització i estructu res de poder de 
les institucions i societats que els produeixen. 
3.- La formulació del "Pnnclpi de procedéncia" per Natalis de Wailly (1841 ). 
4.- La complexitat de f'Arxivística actual: els arxius administratius d'avui com a 
arxius histories del demá 

t 2J 



Teoría arxivística fonamental: 

1.- El valor primari i secundari deis documents. 

2.- La teoria de I'edat deis documents. 

3.- Els arxius administratius. 

4.- La implementaci6 d'un sistema de "gesti6 d'arxius~. 


5.- Els ingressos i I'avaluació i tria de la documentació 

6.- Els processos d'arxivament: classificació; ordenadó; instal ·lació. 

7.- Els instruments de desclipció: les guies, els inventaris i els catale9S. 

B.- L'organització material deis arxius: I'edifici, les instal·lacions i la seguretat. 


Els ar,ius .. l' a Uu1titat .:t Cautunya i a (;~puy" 

1.- Els sistemes arxivístics catala i espanyol actuals. 

2.- La legislació sobre el patrimoni históric y documental. 

3.- La funció cultural. científica, pedagógica . social i política deIs arxius. 


Es realitzaran diverses practiques, amb documentació inédita deis segles XIX : 

primera meitat del segle XX, procedent d'arxius catalans. Seran presencials i 

una part indispensable per a la comprensi6 global de J'assignatura . 


S'aportara documentadó concretament de fans arxivistics de: 

1.- empreses 

2.- judicials 

3.- notarials 

4.- eclesiastics 

5.- institucions culturals 


IVIETODOLOGIA DOCENT: 


TEORIA 


Cl asses expositives d'acord amb el seguiment de les practiques, amb 
material grMic i documentació d'arxiu. 

PRACTIQUE.:;; 

Com s'ha dit, les practiques es fara n amb documentació inédi ta 
representa t iva de diversos fons arxivístics, seran necessa l-iament 
presencials i suposaran el treba li indiv idual i col · lectiu . 

SISTEMA D'AVALUACIÓ: 

Un examen teMc (60 % de la nota global). 

Ava luació contínua mitjanc;ant el Iliurament de les practiques (30 

%) . 

Recensió d'una monografia d'arxivística ( 10 %) . 
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BIBLlOGRAFIA BÁSICA: 

Manuals d'Arxivística: 

CRUZ MUNDET, Jose Ramon : Manual de archivística. 5a ed. Madrid, 2003. 

HEREDIA HERRERA, Antonia: Archivlstica General. Teorla y Práctica. 7a 


ed. Sevilla, 1995. 

LODOllNl, E.: Archivistica: principios y problemas. Madrid . 1984. 

PESCADOR DEL HOYO, M' del Carmen: El archivo. Instrumentos de 

trabajo. Madrid, 1993. 

ROMERO TALLAFIGO, Manuel : Archivlstica y archivos; soportes, edificio y 

organización. 3a ed . Carmona 1997 . 
BERNAL, Ángels; MAGRINYA, Anna; PLANES, Ramon (eds .): NODAC 
(Norma de descripci6 arxivislica de Calalunya) . Ed . Generalitat de 
Catalunya 2007. 

COMPLEMENT ÁRIA: 

- ALBERCH, R. : E/s arxius: entre la memoria históáca i la soóetat de la 
informació, Barcelona 2003. 
- ALBERCH, R. , y CRUZ MUNDET, J. R.: iArchivese! Los documentos del 

poder. El poder de los documentos'. Madrid . 1999. 

- GENERELO, J.J., y MORENO LOPEZ, A:: Historia de los Archivos y de la 

Archivistica en Espafla. Universidad de Valladolid . 1998. 

- ROBERGE, M. : La gestió deis documents administratius.B arcelona 1992. 


AL TRES QüESTIONS: 

Es preveu fe r una visita a un o més arxius alllarg de l'assigoatura. 

Data 
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