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Objectius

Al finalitzar aquest mòdul, els alumnes han d'estar en condicions de:

-Conèixer de manera precisa les característiques i interrelacions de les deu grans famílies de normes que són
necessàries per a implementar un Sistema de gestió de documents.

-Avaluar correctament quines normes han d'emprar en distints supòsits reals, especialment aquelles que
tenen un accentuat contingut tecnològic.

-Saber adaptar els models i casos pràctics presentats a les possibles solucions a adoptar segons l'entorn
legal, social, polític i cultural en què es trobin immersos.

Competències

Analitzar, sintetitzar, organitzar i planificar els entorns i les actuacions de gestió.
Aplicar les normes legals i estàndards vinculats amb la gestió de documents i arxius en l'elaboració de
projectes i la seva avaluació.
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 tinguin les habilitats d'aprenentatge que els permetin continuar estudiant, en gran
manera, amb treball autònom a autodirigit.
Raonar críticament i demostrar compromís ètic i social i tenir respecte a la diversitat ia la
multiculturalitat.

Resultats d'aprenentatge

Adaptar l'aplicació de normes i estàndards de conformitat amb les revisions que siguin objecte.
Aplicar els estàndards internacionals i les recomanacions sobre la gestió de documents i arxius.

Aplicar els principis deontològics al desenvolupament de projectes d'aplicació d'estàndards
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3.  
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Aplicar els principis deontològics al desenvolupament de projectes d'aplicació d'estàndards
internacionals i recomanacions sobre la gestió de documents i arxius.
Avaluar els beneficis de laplicació dels estàndards internacionals i les recomanacions sobre la gestió
de documents i arxius.
Caracteritzar les organitzacions i entorns en què aplicar normes i estàndards.
Elaborar projectes daplicació destàndards internacionals i recomanacions sobre la gestió de documents
i arxius.
Reconèixer els estàndards internacionals i les recomanacions sobre la gestió de documents i arxius.
Utilitzar instruments de planificació i control de la gestió.

Continguts

Unitat Tema

1. Introducció 1.1. Alguns conceptes a considerar

1.2. Bibliografía bàsica i webgrafía

2. Polítiques i Sistema de Gestió de Documents 2.1. L'arxivística com a còctel i fusió

2.2. Una constel·lació de valors

2.3. Un entorn en estreta interdependència

2.4. Política arxivística. Concepte i abast

2.5. Els actors implicats

2.6. El sistema d'arxius. La seva configuració

2.7. El programa de gestió de documents. Característiques

2.8. El cicle de vida dels documents. Els processos de gestió
documental

3. Beneficis de la implementació d'un Sistema de
Gestió de Documentos

3.1. Beneficis i avantatges D'un SGD

3.2. Proposta d'estructura d'avantatges i beneficis
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3.3. Anàlisi de dos casos pràctics: una oficina governamental i un
Ajuntament

4. Les directrius internacionals en gestió de
documents i arxius

4.1. Les normes emanades del Consell Internacional d'Arxius

4.2. La normativa europea

4.3. Les normes nord-americanes

5. Les normes ISO 5.1. Les normes. La seva tipologia. Estructura d'organització

5.2.L'abast de les normes ISO i la seva aportació als processos de
gestió de documents

5.2.1. Normes de gestió de documents

5.2.2. Normes de metadades, dades obertes, ontologies i tesaures

5.2.3. Normes de preservació

5.2.4. Normes de micrografia, digitalització i migració

5.2.5. Normes sobre processos

5.2.6. Normes sobre seguretat i gestió de riscos

5.2.7. Normes sobre evidències i signatura electrònica

5.2.8. Normes sobre format paper i suports tecnològics

5.2.9. Normes sobre qualitat

5.2.10. Normes sobre auditoria i certificació

6. Algunes legislacions nacionals de referència 6.1. Anàlisi de la legislació bàsica d'Amèrica llatina
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7. Els projectes de recerca pioners 7.1. Anàlisi dels projectes internacionales encaminats a la
normalització i estandardització dels processos documentals

Metodologia

La metodologia docent del mòdul serà la següent: l'alumne/a tindrà a la seva disposició en el Campus Virtual
-previ a l'inici de les classes- els continguts desenvolupats del mòdul, així com un conjunt de materials de
suport (normes ISO, directrius internacionals, manuals de bones pràctiques i textos de lectura orientativa).

Al tractar-se de classes online en temps real, el professor desenvoluparà de manera detallada els continguts
fixats per a cada sessió, i tanmateix, propiciarà el debat al final de la classe amb els alumnes amb la finalitat
d'aclarir dubtes i afavorir l'intercanvi d'opinions i coneixements.

Activitats formatives

Títol Hores ECTS Resultats d'aprenentatge

Tipus: Dirigides

Classes interactives 50 2 1, 3, 5, 8

Tipus: Supervisades

Treballs pràctics 40 1,6 1, 5, 7

Tipus: Autònomes

Anàlisi de casos 20 0,8 2, 4, 6, 8

Avaluació

Les evidències d'aprenentatge són el reflex de les activitats d'avaluació que relacionem a continuació: en
primer lloc i com a element prioritari, els treballs pràctics que hauran de lliurar-se durant el desenvolupament
del mòdul; però també la participació de l'alumne/a tant en els debats que es produeixin durant la classe, com
les seves intervencions en els debats que es plantejaran en el Fòrum.

Serà considerat "no avaluable" aquell alumne/a que no lliuri puntualment els treballs i exercicis planificats al
començament del curs.

En cas de desacord amb la qualificació atorgada a un treball o exercici, l'alumne/a té el dret de sol·licitar la
seva revisió per part del professor.

Activitats d'avaluació

Títol Pes Hores ECTS Resultats d'aprenentatge

Assistència i participació a les classes online 25% 10 0,4 1, 2, 5, 6, 7

Participació en fòrums i debats 30% 5 0,2 1, 5, 6

Treballs pràctics 45% 25 1 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8
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Bibliografia

· Alberch-Fugueras, Ramon: . Barcelona:Archivos: entender el pasado, construir el futuro

UOC-EPI, 2013.
Unitat 2. Tema 2.1.

·Alberch-Fugueras,Ramon: "Eficiencia y rentabilidad de los archivos, Actas de las I Jornadas

. Córdoba, 1998, pp. 59-76. sobre gestión del patrimonio documental
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Unitat 3. Tema 3.1. y 3.2.

· Asociación de archiveros de Castilla-León: Historia de los archivos y de la archivística en

 Valladolid: Universidad de Valladolid, 1998.España.

Unitat 2. Tema 2.2. y 2.3.

·Bustelo Ruesta, Carlota: . Madrid:Serie ISO 30300: sistema de gestión para los documentos

Sedic, octubre 2011. http://www.sedic.es
Unitat 5. Tema 5.2.1.

· Cermeno, Lluís; Sardà, Jaume: "La norma ISO 15489:2001. Información y
documentación-Gestión de documentos: aproximación general a su entorno normativo", Boletín

, número 2/2, julio-diciembre 2005, p. 4-12.Aabadom

Unitat 5. Tema 5.2.1.

· Conférence Internationale de la Table Ronde des Archives: ,Le financement des Archives

Haarlem, XXVIII, CITRA, 1991.
Unitat 3. Tema 3.2.

· Cortés Alonso, V.; López Gómez, P.; González Quintana, A.: Los archivos españoles en el siglo

XX: políticas archivísticas y producción bibliográfica. Tomo I. Políticas archivísticas en la España

. Madrid: Anabad, 2006.del siglo XX

Unitat 2. Tema 2.4.

· Couture, C.; Lajeuneusse, M.: . Québec:Législations et politiques archivistiques dans le monde

Documentor, 1993.
Unitat 4. Tema 4.3.

· Cruellas, R.M.; Petit, C.: "La implantació d'un sistema de gestió de la qualitat a l'Arxiu Nacional
de Catalunya d'acord amb la norma ISO 9001:2000", , 24Lligall. Revista catalana d'arxivística

(2005), p. 321-366.

Unitat 5. Tema 5.2.9.

· Cruz Herranz, L.M.; Cruces Blanco, E.; Cayetano Martín, M.C.: . Madrid:Archivos y sistemas

Ministerio de Educación, Cultura y Deporte, 2000.
Unitat 2. Tema 2.6

· Cruz Mundet, José Ramón: . Madrid: EdicionesLa gestión de documentos en las organizaciones

Pirámide, 2006.
Unitat 2. Tema 2.7 y 2.8

Unitat 2. Tema 2.2. y 2.3.
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· Cruz Mundet, José Ramón: .Archivística. Gestión de documentos y administración de archivos
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· Delgado Gómez, Alejandro: "La conservación a largo plazo de documentos electrónicos:
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Unitat 7. Tema 7.1.

· Delmas, Bruno: La société sans mémoire. Propos dissidents sur la politique des Archives en

. París: Bourin éditeur, 2006.France
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· Giménez Chornet, Vicent: "Criterios ISO para la preservación digital en los documentos de
archivo", , vol. 10, nº 2 (2014), p. 135-150.Códices

Unitat 4. Tema 4.1.

· Hofman, Hans: "Standards: not 'one size fits all'". , 40, nº 3The information management Journal

(mayo-junio 2006), p. 37-45.
Unitat 5. Tema 5.1.

· Jardim, José Maria: . México: RADI, 2010.Políticas y sistemas de archivos Unitat 2. Tema 2.4 y 2.6

· Llansó Sanjuan, Joaquim (dir); Costanilla, L.; García, D.; Zabalza, I.: Buenas prácticas en gestión

de documentos y archivos. Manual de normas y procedimientos archivísticos de la Universidad

. Pamplona: Universidad Pública de Navarra, 2006.Pública de Navarra

Unitat 5. Tema 5.1.

· Llansó Sanjuan, Joaquim:" El proceso de normalización en el AENOR/CT50/SC1: Gestión de
documentos y aplicaciones",  (mayo 2009), p. 1-5.Arch-e, 1

Unitat 5. Tema 5.2.1.

· Lobato Domínguez, Javier: "El nuevo marco normativo en Gestión de documentos de archivo, las
normas ISO/UNE: Guía para profesionales",  1 (mayo 2009), p. 1-29.Arch-e,

Unitat 1. Tema 1.1.

·Moro Cabero, Manuela: "Identificación, caracterización y selección de formatos para la
preservación del recurso digital", , vol. 9, nº 16 (2018), p. 48-90.Métodos de Información

Unitat 5. Tema 5.1.

· Moro Cabero, Manuela: "Certificación de calidad en los archivos. Análisis y prospectiva". Revista

, 34-3, julio-diciembre 2011, p. 447-460. Española de Documentación Científica

http://redc.revistas.csic.es

Unitat 5. Tema 5.2.9.

· Mendoza Navarro, Aída Luz: Transparencia vs corrupción. Los archivos: políticas para su

. Lima: Perú textos editores, 2004.protección

Unitat 5. Tema 5.2.7.

· Mendoza Navarro, Aída Luz: "Normas ISO para los archivos y sus documentos", Gestión pública

, marzo 2012, p. 1-4.y desarrollo

Unitat 5. Tema 5.2.1.
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· Newton, Carl: . Winchester: Society ofStrategic planning for records management and Archives

Archivists, 1984.
Unitat 3. Tema 3.1.

· Núñez Fernández, Eduardo: . Gijón: ediciones Trea, 2007.Archivos y normas ISO Unitat 5. Tema 5.1.

· Roberge, Michel: Le schéma de classification hiérarchique des documents administratifs.

. Quebec, editions Michel Roberge,Conception, développement, déploiement et maintenance

2011..

Unitat 2. Tema 2.7 y 2.8.

· Rousseau. Jean Yves: "La rentabilité des investissements dans un service d'archives: une
approche financière",  diciembre 1980, pp. 5-14. ·Archives,

Unitat 3. Tema 3.3.

Sánchez Blanco, Ángel: "El sistema de archivo. De las referencias histórico-culturales a las bases
de las administraciones públicas,  67 1990), p. 359-388.Civitas,

Unitat 2. Tema 2.4 y 2.6.

Webgrafia Tema relacionat

· Archivos del Ministerio de Cultura español: http://www.mcu.es/archivos Unitat 1. Tema 1.2.

·Portal de Archivos Españoles en Red (PARES):

http://www.mcu.es/archivos/CE/PARES.html

Unitat 1. Tema 1.2.

· Archivos de Francia: http://www.archivesdefrance.culture.gouv.fr Unitat 2. Tema 2.6.

· Sistema archivístico alemán: http://www.bundesarchiv.de Unitat 2. Tema 2.6.

· Archivos del gobierno norteamericano: http://www.nara.gov Unitat 4. Tema 4.3.

· Portal europeo de archivos: http://www.apenet.eu Unitat 4. Tema 4.2.

· Consejo Internacional de Archivos: www.ica.org Unitat 4. Tema 4.1.

· Archiveros españoles para la función pública: www.aefp.org.es Unitat 1. Tema 1.2.

· Asociación Latinoamericana de Archivos: www.ala-archivos.org Unitat 2. Tema 2.4.
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· Archivo General de la Nación. Uruguay: www.agn.gub.uy Unitat 6. Tema 6.1.

· Archivo General de la Nación. México: www.agn.gob.mx Unitat 6. Tema 6.1.

· Archivo General de la Nación. Colombia: www.archivogeneral.gov.co Unitat 6. Tema 6.1.

· Archivo General de la Nación. Perú: http://www.agn.gob.pe Unitat 6. Tema 6.1.

· Archivo General de la Nación. República Dominicana: www.agn.gov.do Unitat 6. Tema 6.1.

· Archivo Nacional de Costa Rica: http://www.archivonacional.go.cr Unitat 6. Tema 6.1.

· Internet Archive: http://archive.org/index.php Unitat 1. Tema 1.2.

· The National Archives:  (Pronom)www.nationalarchives.gov.uk Unitat 4. Tema 4.3.

· http://europa.eu.int/idabc Unitat 7. Tema 7.1.

· http://europa.eu.int/ISPO/dlm Unitat 7. Tema 7.1.

·  (Moreq2)http://moreq2010.eu/ Unitat 4. Tema 4.2.

·  (Interpares)http://www.interpares.org Unitat 7. Tema 7.1.

·  (Caspar)www.casparpreserves.eu Unitat 7. Tema 7.1.

·  (normas ISO)ww.iso.org/obp Unitat 7. Tema 7.1.

·  (Nestor)www.langzeitarchivierung.de Unitat 7. Tema 7.1.

·  (Drambora)http://www.repositoryaudit.eu Unitat 7. Tema 7.1.

8

http://www.agn.gub.uy/
http://www.agn.gob.mx/
http://www.archivogeneral.gov.co/
http://www.agn.gob.pe/
http://www.agn.gov.do/
http://www.archivonacional.go.cr/
http://archive.org/index.php
http://www.nationalarchives.gov.uk/
http://europa.eu.int/idabc
http://europa.eu.int/ISPO/dlm
http://www.dlm-network.org/
http://www.interpares.org/
http://cultura.gencat.cat/arxius
http://www.iso.org/obp
http://www.iso.org/obp
http://www.langzeitarchivierung.de/
http://www.langzeitarchivierung.de/
http://www.repositoryaudit.eu/

