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Objectius

La finalitat del mòdul és dotar els alumnes dels coneixements generals, però al mateix temps fonamentals i
imprescindibles, sobre Arxivística i Diplomàtica. Pel que fa a la primera, el contingut i la metodologia han de
contribuir a clarificar els punts de debat i de reflexió propis de l'arxivística com a ciència emergent i en vies de
consolidació, com ara el seu object d'estudi, els seus límits amb les altres ciències, les diferents tendències i
escoles arxivístiques o la terminologia.

El mòdul també dota als alumnes de coneixements en Diplomàtica, entesa com a ciència que analitza
críticament els documents, n'avalua la seva autenticitat i en determina la seva capacitat per esdevenir d'una
banda, testimonis històrics de confiança, i de l'altra, actius d'informació de qualitat per avaluar les certeses del
present.

L1. Introducció a l'Arxivística

Introduir els conceptes, principis, funcions i metodologia de la disciplina arxivística per servir de pont
d'altres assignatures i facilitar la millor comprensió dels seus continguts.

Emmarcar l'objecte del Màster, presentar-ne la matèria i ordenar-ne el contingut: l'arxivística com a
ciència interdisciplinària, els arxius, els documents, els sistemes arxivístics i els centres.

Contribuir a clarificar els punts de debat i de reflexió propis de l'arxivística i introduir les innovacions en
aquest camp

L2. Diplomàtica

Reconèixer les tipologies documentals més utilitzades en qualsevol tipus d'Administració pública o en
entorns de producció privats.

Disposar d'una metodologia d'anàlisi diplomàtica que permet conèixer amb exhaustivitat un document i
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Disposar d'una metodologia d'anàlisi diplomàtica que permet conèixer amb exhaustivitat un document i
 totes les seves circumstàncies.

Posar en pràctica aquesta metodologia mitjançant estudis de cas de qualsevol època històrica, inclosa
l'actualitat.

Disposar d'elements de crítica i d'avaluació de l'autenticitat dels documents digitals en entorns de
producció dinàmics i incerts com ara els entorns digitals.

Competències

Actualitzar i reciclar coneixements a través de la formació continuada.
Comunicar coneixements de forma oral i escrita.
Demostrar que comprèn l'evolució de l'arxivística i dels seus conceptes i fonaments.
Que els estudiants sàpiguen aplicar els coneixements adquirits i la seva capacitat de resolució de
problemes en entorns nous o poc coneguts dins de contextos més amplis (o multidisciplinaris)
relacionats amb la seva àrea d'estudi.
Que els estudiants sàpiguen comunicar les seves conclusions, així com els coneixements i les raons
últimes que les fonamenten, a públics especialitzats i no especialitzats d'una manera clara i sense
ambigüitats.
Raonar críticament i demostrar compromís ètic i social i tenir respecte a la diversitat ia la
multiculturalitat.
Reconèixer el context de producció dels documents.
Tenir coneixements que aportin la base o l'oportunitat de ser originals en el desenvolupament o
l'aplicació d'idees, sovint en un context de recerca.
Utilitzar la terminologia de la diplomàtica i aplicar les eines que ofereix als documents medievals ,
moderns i contemporanis.

Resultats d'aprenentatge

Actualitzar i reciclar coneixements a través de la formació continuada.
Analitzar i interpretar les diferents fonts manuscrites.
Aplicar la terminologia i els conceptes arxivístics.
Aplicar mètodes per garantir l'autenticitat, la fiabilitat i la integritat dels documents.
Comunicar coneixements de forma oral i escrita.
Distingir les fonts per a l'estudi de l'arxivística.
Identificar els suports documentals.
Identificar els valors dels documents, lautenticitat i la integritat.
Identificar i analitzar tipologies documentals.
Que els estudiants sàpiguen aplicar els coneixements adquirits i la seva capacitat de resolució de
problemes en entorns nous o poc coneguts dins de contextos més amplis (o multidisciplinaris)
relacionats amb la seva àrea d'estudi.
Que els estudiants sàpiguen comunicar les seves conclusions, així com els coneixements i les raons
últimes que les fonamenten, a públics especialitzats i no especialitzats d'una manera clara i sense
ambigüitats.
Raonar críticament i demostrar compromís ètic i social i tenir respecte a la diversitat ia la
multiculturalitat.
Reconèixer els caràcters interns i externs dels documents.
Reconèixer els sistemes arxivístics.
Reconèixer i aplicar la terminologia i els conceptes de la diplomàtica.
Tenir coneixements que aportin la base o l'oportunitat de ser originals en el desenvolupament o
l'aplicació d'idees, sovint en un context de recerca.

Continguts

L1. Introducció a l'arxivística

1. L'arxivística com a ciència interdisciplinària
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1. L'arxivística com a ciència interdisciplinària

2. Els arxius

3. Els documents i la informació

4. Els sistemes arxivístics

5. L'arxivística com a professió

L2. Diplomàtica

1. Diplomàtica general.

1.1 Història de la disciplina i tendències actuals(s.XVII - s.XXI).

1.2 Algoritmes diplomàtics: fonaments de la diplomàtica.

1.3 Mètode d'anàlisi crítica dels elements contextuals, formals i essencials dels documents.

1.4 Terminologia: document, informació i dades.

2. Arxius, Documents i Societat

2.1 Les filtracions documentals o el mite de l'accessibilitat total.

2.2 Els documents a la premsa diària: com combatre la desinformació i les .fake news

2.3 Explotació de dades de qualitat, transparència i compromís cívic.

2.4 La confiança i l'autenticitat dels documents electrònics a les administracions.

2.5 La descripció autenticant o com reforçar les metadades dels documents.

Metodologia

El mòdul combina tres tipus d'activitats formatives. Les classes interactives, dirigides pel professor però amb
una participació activa per part de l'alumnat. Les activitats pràctiques, en forma de treballs elaborats pels
estudiants, i l'estudi autònom per part de l'alumnat tant de la bibliografia com d'altres materials vinculats a les
matèries impartides.

Activitats formatives

Títol Hores ECTS Resultats d'aprenentatge

Tipus: Dirigides

L1. Classes interactives 36 1,44 3, 5, 6, 10, 12

L2. Classes interactives 36 1,44 1, 2, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 15, 16

Tipus: Supervisades

L1. Activitats pràctiques 25 1 1, 3, 6, 10, 12, 14

L2. Activitats pràctiques 25 1 1, 2, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 15, 16

Tipus: Autònomes

L1. Estudi dels materials i lectura de la bibliografia 32 1,28 1, 3, 6, 11, 12, 14, 16
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L2. Estudi dels materials i lectura de la bibliografia 32 1,28 1, 2, 4, 7, 8, 9, 12, 13, 15, 16

Avaluació

La forma d'avaluació del mòdul és continuada. En cas que l'alumne no superi l'aprovat, es contempla un
examen de recuperació per a cadascuna de les dues línies formatives.

Activitats d'avaluació

Títol Pes Hores ECTS Resultats d'aprenentatge

L1. Examen final 40% 2 0,08 1, 3, 5, 6, 10, 11, 12, 14, 16

L1. Participació activa 10% 10 0,4 3, 5, 6, 11, 12, 14, 16

L1. Treball 1 25% 10 0,4 1, 3, 5, 6, 10, 11, 12, 14

L1. Treball 2 25% 10 0,4 1, 3, 5, 6, 10, 11, 12

L2. Estudi de cas particular i exposició oral 40% 25 1 2, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 15, 16

L2. Prova de validació final 40% 2 0,08 4, 5, 8, 10, 11, 12, 13, 15, 16

L2. Qüestionari sobre tipologies documentals 20% 5 0,2 5, 9, 10, 11, 13, 15
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