
IV JORNADES EDUCACIÓ i ARXIUS
27 i 28 de juny de 2013

El món educatiu,
usuari de l’arxiu per
a la recerca
• Arxiu Nacional de Catalunya
• Institut de Ciències de l’Educació,
  Universitat de Barcelona

Organitzen



OBJECTIUS DE LES JORNADES

Els documents d’arxiu es presenten com un recurs 
educatiu de primer ordre per a l’aplicació d’un mo-
del 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, en relació a l’aplicació de la recerca com a 
metodologia d’ensenyament-aprenentatge en les 
diferents àrees de coneixement i de l’altra, amb 
l’objectiu de promoure l’establiment d’uns pro-
tocols de col·laboració entre el món educatiu i els 
arxius que facilitin la utilització didàctica del patri-
moni documental. 

ÀmBITS

− Metodologia de recerca. Reflexions i experièn-
cies relacionades amb la metodologia de la recerca 
amb fonts d’arxiu per una educació altament com-
petencial.
− Atenció als usuaris i protocols de relació. Models 
d’organització per a l’atenció dels usuaris escolars 
i la relació escola-arxiu 
− Arxius i àrees de coneixement. Aportacions re-
lacionades amb la utilització de la documentació 
d’arxiu com a recurs didàctic en les diferents àrees 
de coneixement i nivells educatius

IV JORNADES
EDUCACIÓ i ARXIUS



Dijous 27 de juny de 2013 

9.00 h  Acreditació i lliurament de documentació
9.30 h Presentació institucional de les jornades
10.00 h Debat obert
 Què necessita l’escola? Què ofereixen els arxius? 
 Martí Teixidor (president de la Societat Catalana de  
 Pedagogia), Laura Bernadàs (professora de CCSS,  
 grup DIDDOC), Lurdes Boix Llonch (Arxiu Municipal de  
 l’Escala), Pilar Reverté (SDANC-CESIRE CERES)
11.00 h Pausa-Cafè
11.30 h Conferència  
 Els arxius: Recerca històrica i coneixement versus  
 opinió i doctrinarisme 
 Agustí Colomines i Companys
12.30 h Comunicacions 
14.00 h Dinar
15.30 h Taula rodona
 El potencial didàctic del patrimoni documental
 Participants: Cristina Gatell (Catedràtica d’Història.  
 INS La Romànica); M. Luz Retuerta (Arxiu Comarcal del  
 Baix Llobregat),  Susana Sánchez (prof. de biologia,  
 grup DIDDOC), Júlia Quintela (IMEB)
17.00 h Pausa-Cafè
17.30 - 19 h Comunicacions 
19.00 - 20.00 h Visita a l’ANC

Divendres 28 de juny de 2013

9.00 h Comunicacions 
11.00 h Pausa-Cafè
11.30 h  Tallers simultanis
 - Metodologia de la recerca i ús dels arxius
 - Protocols d’atenció a l’usuari i per a la recerca
 - Els arxius com a font d’informació per a la recerca  
 en les diferents àrees de coneixement
13.30 h Acte de Clausura

PROgRAmA



Inscripcions
Del 15 de març al 2 de juny de 2013
Per Internet: www.ub.edu/ice
(places limitades)

Preu de la inscripció
40 €  (inclou el dinar del dia 27)

Informació sobre la inscripció
icecursos@ub.edu  / Tel. 934 021 024
Se certificaran 15 hores.

Avís: els tallers del divendres són simultanis. Cada taller té les places 
limitades. En el moment de l’acreditació, a l’inici de les jornades, us podreu 
inscriure al taller que us interessi.

• La matrícula es considerarà formalitzada quan s’hagi abonat l’import de la 
inscripció.
• No es retornarà l’import de la matrícula llevat de malaltia greu de l’alumne 
o de casos greus i excepcionals degudament acreditats, tal com està previst 
a la normativa acadèmica i econòmica de matrícula de la Universitat de 
Barcelona.
• 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.

Terminis de lliurament de les comunicacions
Del 15 de març al 20 de maig de 2013. S’enviarà la comunicació 
juntament amb una síntesi d’una llargada màxima de 15 línies a 
l’adreça: IVjornadesarxius@ub.edu   

Lloc
Arxiu Nacional de Catalunya
C/ Jaume I, 33-51. Sant Cugat del Vallès

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

Col·laboren:


