
ORGANITZA LES JORNADES

AMB LA COL·LABORACIÓ DE

PATRIMONI DOCUMENTAL I CENTRES EDUCATIUS

  BARCELONA, 23 D’OCTUBRE DE 2015  



OBJECTIUS DE LES JORNADES

V JORNADES 
EDUCACIÓ I ARXIUS
A) Fomentar el coneixement del 
patrimoni cultural a partir de les fonts 
d’arxiu
B) Impulsar l’ús dels arxius escolars com 
a recurs didàctic
C) Re!exionar i aportar elements 
tècnics per a la gestió dels arxius dels 
centres educatius

Les Jornades estan obertes a la 
participació tant del professorat dels 
ensenyaments primari i secundari com 
de professionals de l’arxivística amb 
interès en aquest àmbit.

CALENDARI: 
23 d’octubre de 2015, de 9 a 19 hores

LLOC: Campus de Mundet.
Universitat de Barcelona. 
Passeig"de la"Vall"d’Hebron, 171. 08035 Barcelona

INFORMACIÓ GENERAL
didacticaiarxius@ub.edu 

Informació i/o consultes sobre la inscripció
icecursos@ub.edu 
Telèfon: 934 021 024

INSCRIPCIONS
Del 15 de maig al 15 d’octubre de 2015 
Per internet: http://www.ub.edu/ice/jornades/arxius  
Places limitades

PREU: 25 EUROS
Se certi#caran 10 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 certi!cats d’aquests cursos s’incorporen directament a l’expedi-
ent 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.

ÀMBITS TEMÀTICS 

Àmbit 1: 
CONEIXEMENT DEL PATRIMONI CULTURAL A 
PARTIR DE LES FONTS D’ARXIU

La documentació d’arxiu pot ser un recurs per al conei-
xement del patrimoni cultural, en tant que resulta un 
exponent de la identitat personal i social i dels processos 
pels quals s’ha anat construint aquesta identitat.
En aquest àmbit temàtic, es debatrà sobre el potencial 
de l’arxiu per al coneixement del patrimoni cultural 
amb l’objectiu d’apuntar estratègies que ens permetin 
apro#tar-lo millor.

Àmbit 2: 
L’ARXIU ESCOLAR COM A RECURS DIDÀCTIC

L’escola conserva una documentació que pot apro#tar 
com a recurs didàctic. L’arxiu escolar és, de fet, l’arxiu 
més proper on podem trobar documentació administra-
tiva que ens permetrà reconstruir la història del centre, 
però també fer estudis sobre l’evolució del sistema educa-
tiu, de la llengua, del consum energètic i tants d’altres. 
Algunes escoles, a més, també conserven documents que 
re!ecteixen l’activitat a l’aula i la producció dels alumnes: 
treballs de classe, murals, reportatges d’activitats, etc., 
que, amb el pas del temps, poden esdevenir un recurs 
didàctic de primer ordre.
En aquest àmbit temàtic, es presentaran alguns exemples 
i es re!exionarà sobre les possibilitats d’emprar didàcti-
cament aquests arxius.

Àmbit 3: 
GESTIÓ DELS ARXIUS DELS CENTRES EDUCATIUS

Molts centres s’han proposat dur a terme projectes 
relacionats amb l’explotació de la documentació que 
conserven, però sovint es troben amb certes mancances 
quant a coneixements tècnics relacionats amb la gestió i 
la conservació dels seus fons, que en di#culten l’aplicació 
didàctica.
En aquest àmbit temàtic, es proposaran algunes estratè-
gies i recursos per ajudar els centres a garantir aquests 
aspectes tècnics bàsics, amb l’ajut de les institucions 
corresponents. 

PROGRAMA

08.45 ~ 09.15 h
RECEPCIÓ

09.15 ~ 09.30 h
PRESENTACIÓ DE LA JORNADA

09.30 ~ 11.00 h
CONFERÈNCIA
UNA MIRADA ALS ARXIUS COM EINA DIDÀCTICA 
ALS SERVEI DE LES ESCOLES. L’EXEMPLE DELS 
ARXIUS INTERNACIONALS. 
Marta Simó. Sociòloga, Màster en Estudis de 
l’Europa Central i de l’Est, en l’especialitat d’Identitats 
Jueves i Holocaust per la Universitat Jagellonska de 
Cracòvia i investigadora en Sociologia de la Religió de 
la Universitat Autònoma de Barcelona. 

11.00 ~ 11.30 h
PAUSA I CAFÈ

11.30 ~ 13.00 h
PRESENTACIÓ D’EXPERIÈNCIES 
SIGNIFICATIVES 

13.00 ~ 14.00 h
PRESENTACIÓ DEL PROJECTE  
APADRINEM EL NOSTRE PATRIMONI

14.00 ~ 15.30 h
PAUSA I DINAR

15.30 ~ 18.45 h
LES COMUNICACIONS A DEBAT

18.45 h
CLOENDA

COMUNICACIONS
El termini de lliurament de les comunicacions !nalitza el 21 de juny 
de 2015.
La comunicació i el resum s’han de lliurar en suport informàtic a 
l’adreça: didacticaiarxius@ub.edu  

En el tema del missatge, s’ha d’especi!car el nom de l’autor o autora 
de la comunicació de la manera següent: COGNOMS, nom; àmbit 
temàtic; V Jornades Educació i Arxius.

Normes per a la presentació de comunicacions i per a les citacions 
bibliogrà!ques: les trobareu a 
http://www.ub.edu/ice/jornades/arxius 


