
Benvolguts i benvolgudes, 
 
Ens complau convidar-vos a les IV Jornades Educació i Arxius que se celebraran a Barcelona 
els propers dies 27 i 28 de juny de 2013 sota el lema «El món educatiu, usuari de l’arxiu per a 
la recerca». 
 
Els documents d’arxiu es presenten com un recurs educatiu de primer ordre per a l’aplicació 
d’un model educatiu competencial en totes les àrees de coneixement i en tots els nivells 
educatius.  
 
En aquestes jornades ens proposem compartir experiències i reflexionar conjuntament, d’una 
banda, amb relació a l’aplicació de la recerca com a metodologia d’ensenyament-aprenentatge, 
i de l’altra, amb l’objectiu de promoure l’establiment d’uns protocols de col·laboració entre el 
món educatiu i els arxius que facilitin la utilització didàctica del patrimoni documental.  
 
Les jornades estan obertes a la participació tant de docents dels ensenyaments d’educació 
primària i secundària com dels arxivers i arxiveres amb interès en aquest àmbit. 
 
 
Organitzen les jornades: 
 

 Arxiu Nacional de Catalunya, a través del seu Servei Didàctic (SDANC) 
 Institut de Ciències de l’Educació (ICE) de la Universitat de Barcelona 

 
 Amb la col·laboració de: 
 

 Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya. Subdirecció General d'Arxius i 
Museus 

 Departament d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya. CESIRE CERES i Àrea 
TAC 

 Institut d’Educació de l’Ajuntament de Barcelona. Direcció de Promoció Educativa  
 Escola Superior d'Arxivística i Gestió de Documents (ESAGED) 
 Facultat de Biblioteconomia i Documentació de la Universitat de Barcelona 
 Diputació de Barcelona 
 Associació d'Arxivers-Gestors de Documents de Catalunya (AAC), 

 
Calendari:  
 
27 i 28 de juny de 2013 
 
 
Lloc:  
 
Arxiu Nacional de Catalunya 
C/ Jaume I, 33-51. Sant Cugat del Vallès 
 
 
Comitè organitzador: 
 
Miquel Albert, Maria Calzada, Enric Cobo, Núria Jornet, Betlem Martínez, Francesc Olivé, 
Josep Palos, Pilar Reverté, Anna Rubió. 
 
 



Comunicacions: 
 
El termini de lliurament de les comunicacions finalitza el 15 d’abril de 2013.  

La comunicació i el resum s’han de lliurar en suport informàtic (PC, tractament de textos Word) 
a l’adreça IVjornadesarxius@ub.edu. 
 
En el tema del missatge s’ha d’especificar el nom de l’autor/a de la comunicació, de la manera 
següent: COGNOMS, Nom_IV Jornades Educació Arxius. 
 
 
Normes per a la presentació de comunicacions: 
 

1. Les comunicacions han de tenir una extensió màxima de 31.500 caràcters, sense 
espais, notes incloses, que equival a 15 fulls DIN A-4. 

2. S’han de presentar corregides i en format electrònic: tractament de textos Word, a 
doble espai i lletra Arial, cos 10. 

3. El títol ha d’anar seguit del nom de l’autor/a i el seu lloc de treball. 

4. Cal agrupar les notes al final del text (mai a peu de pàgina). 

5. Les referències bibliogràfiques i les citacions s’han de presentar d’acord amb els 
protocols de citació corresponents. 

6. Els autors o autores han d’acompanyar el text amb un resum de 100 paraules com a 
màxim. 

7. Les comunicacions acceptades pel Comitè Científic es publicaran en format 
electrònic. 

 
 
Normes per a les citacions bibliogràfiques: 
 

Citació d’un llibre: 
 
COGNOM 1 COGNOM 2, Nom [sencer sempre que es pugui. Quan hi hagi un segon 
autor, se separen amb ;]. Títol [en cursiva. En la llengua original i tal com surti a la 
portada. Quan el títol apareix en diverses llengües, se separa amb =]. Lloc [en la 
llengua original]: editorial, any, volum [tal com aparegui a la portada], pàg. 529 o pàg. 
529-536, o 550 pàg. [quan se cita tot el llibre]. (Col·lecció, núm.) 
 
Citació de l’article d’una revista: 
 
COGNOM 1 COGNOM 2, Nom. «Títol de l’article». Títol de la revista [en cursiva]. Lloc, 
data, número, volum, fascicle o quadern [tal com surti a la portada], pàg. 45-56. 
 
Citació del capítol d’un llibre: 
 
COGNOM 1 COGNOM 2, Nom. «Títol del capítol».  A: COGNOM 1 COGNOM 2, Nom. 
Títol del llibre [en cursiva]. Núm. d’edició. Lloc: editorial, any, vol., pàg. 45-56. 
(Col·lecció núm.)  
 
Citació d’una obra anònima: Títol [en cursiva] [es continua com la citació d’un llibre] 

 
 
Informació general:  
 
Arxiu Nacional de Catalunya – Servei Didàctic  
Tel. 935 545 239 i 935 897 788 (extensió 13732) 
sdidactic_anc.cultura@gencat.cat 
 
 



Inscripcions: 
 
www.ub.edu/ice 
Període: del 15 de març al 2 de juny de 2013 
Preu: 40 €  (inclou el dinar del dia 27 i cafès a les pauses) 
Per a més informació sobre la inscripció: icecursos@ub.edu 

Se certificaran 15 hores. 
 
 
Les activitats organitzades per l’ICE tenen els mateixos efectes per al professorat que les 
activitats incloses en el Pla de formació permanent del Departament d’Ensenyament. 
Els certificats d’aquests cursos s’incorporen directament a l’expedient de formació del 
professor/a (XTEC) i es poden utilitzar com a acreditació per participar en els diferents 
concursos o convocatòries del Departament d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya, 
amb els termes que indiqui cada convocatòria. 
 
Per iniciar aquesta activitat cal que hi hagi un nombre mínim de persones inscrites. 
 
En breu us enviarem el programa de les jornades. 

 
Us agrairem que en feu difusió i us animem a participar-hi. 
 
 
      

   El Comitè Organitzador de les IV Jornades Educació i Arxius 
 

 
Barcelona, 15 de desembre de 2012 

 


