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FITXA DE L’ACTIVITAT 
 
 
 
 
NOM DE L’ACTIVITAT TALLER “ARXIVER/A x 1 DIA” 

 
A QUI VA DIRIGIDA? Alumnes de 6è de primària 

 

ETAPES: 
 

 

- Treball a l’aula 
(2 sessions, separades 
per una setmana)  

Sessió teòrica: un arxiver/a explica als alumnes què és un 
document i es reparteix el full titulat MATERIAL (durada 20-30’). 
 

Sessió pràctica: un arxiver/a analitza els documents aportats 
pels alumnes i entre tots omplen una FITXA DE DESCRIPCIÓ 
per cada document (durada 40-60’). 
A l’acabar la sessió l’arxiver/a pren la documentació en caixes 
de trasllat, juntament amb les fitxes de descripció. 
 

- Visita a l’arxiu Es fan 2 grups, un visita la zona pública de l’arxiu i treballa 
sobre un document, mentre l’altre visita la zona privada (fulls 
GUIA DE LA VISITA- GRUPS 1 i 2). En acabar intercanvien els 
papers (durada 30-40’ per visita, en total 60-80’). 
 

Els alumnes es reparteixen els rols, uns fan d’usuaris/es i els 
altres d’arxivers/es. Els primers/es mitjançant una base de 
dades busquen la documentació que van descriure i la 
demanen, mentre que els segons/es la busquen als dipòsits i la 
serveixen (durada 20’). 
 

OBJECTIUS Entendre què és un arxiu i quines són les seves funcions. 
 

Saber com estructurar i recuperar informació. 
 

Conèixer què és un document i saber analitzar la informació que 
conté. 
 

Aprendre a valorar i respectar el patrimoni documental propi i 
col·lectiu. 
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MATERIAL 
 
Per tal de poder realitzar el taller “Arxiver/a per un dia” us demanem que porteu una còpia (ja 
sigui en suport paper o digital) de 2 ó 3 documents dels que s’especifiquen a sota. A ser 
possible hauríeu de dur el mateix tipus de document en vàries generacions, per exemple: una 
fotografia de l’alumne, el pare/mare i l’avi/àvia. 
 
En el cas de les fotografies s’ha d’identificar el lloc, les persones i la data. Aquells documents 
que continguin dades personals estan protegits per l’ordenament jurídic (ratlleu aquelles 
dades que us puguin identificar, per exemple, els cognoms). 
 
Gràcies, 
 
 
 
DOCUMENTACIÓ 
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Fotografia en color      
Fotografia en blanc i negre     

Video     
Plànols (d’una casa, una finca)     
     
Cartilla del servei militar     

Capítols matrimonials     

Llibre de família     
Participacions (de bateig, comunió, noces, defunció)     
     
Contractes de treball     
Factures, rebuts     
Cartilles de racionament     

Llibres de comptes (d’una empresa, associació...)     
     
Carnets (d’associacions, clubs esportius...)     
Correspondència / e-mails     
     
Radiografies     
     
Apunts     
Treballs      
Notes, diplomes     
     
Escriptura (compra-venda, arrendament, testaments...)     

Pergamins     
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FITXA DE DESCRIPCIÓ 
 
 
PROPIETARI/A  

 
AUTOR/A  

 
CLASSIFICACIÓ  

 
IDENTIFICADOR  
TÍTOL  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

DATA  

 
 
 
PROPIETARI/A  

 
AUTOR/A  

 
CLASSIFICACIÓ  

 
IDENTIFICADOR  
TÍTOL  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

DATA  
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PLÀNOL DE L’ARXIU 



Generalitat de Catalunya 
Departament de Cultura  
i Mitjans de Comunicació 
Direcció General del Patrimoni Cultural 
Arxiu Comarcal de l’Alt Camp 

Passeig  dels Caputxins, 18 
43800 Valls 
Telèfon  977 606 654 
Fax  977 606 506                                                                                                                                                                                5                                                                                               

GUIA DE LA VISITA (GRUP 1) 
 
Identifica sobre el plànol els següents indrets i respon les preguntes que es plantegen: 

 
Zona pública 

1. Entrada a la Casa de Cultura 

 Quin és el nom de l’arxiu? 
 

 Quin és el seu acrònim? 
 

 Quin any es va crear? 
 
2. Vestíbul 
 
3. Lavabos 
 
4. Entrada a l’arxiu comarcal 

 Missió de l’arxiu: DIFONDRE. Com?  
 
5. Consigna 

 Quins objectes s’hi han de dipositar i per què? 
 
 
6. Sala de consulta 

 Què són els instruments de descripció? 
 
 

 Qui pot venir a l’arxiu? 
 

 Què són les butlletes de sol·licitud? 
 

 
7. Despatx de direcció 

 Es pot demanar ajuda per fer la recerca? sí/no 
 

 
 
Treballa amb fons inèdites i publicades.  
 
Tenim dos plànols de Valls, un publicat a la revista Cultura està datat l’any 1881 i l’altre, que ens ha 
ingressat a l’arxiu, no sabem si es anterior o posterior. Cal que comparis els dos plànols per esbrinar-
ho i trobis diferències, responent a les preguntes següents: 

 Els edificis representats són els mateixos?  

 Els passeigs i places arbrades són els mateixos?  

 Les illes d’edificis construïdes són les mateixes? (en el plànol de 1881 s’assenyalen en 
color més fosc i en el plànol original en color vermell) 

 Hi ha canvis en la trama urbana projectada? (en el plànol de 1881 els nous carrers i illes de 
cases estan perfilats en negre i en el plànol original es dibuixen a llapis) 

 Situa on és l’arxiu comarcal. 
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GUIA DE LA VISITA (GRUP 2) 
 
Identifica sobre el plànol els següents indrets i respon les preguntes que es plantegen: 

 
Zona privada 

8. Passadís de servei 
 
9. Moll de descàrrega 

 Missió de l’arxiu: RECOLLIR 

 Els documents tenen vida? sí/no. Quines etapes passen? 
 
 

 Es poden destruir documents? sí/no. En quina etapa? 
 
 

 Com ingressa la documentació? Ordenada / desordenada. 
 
10. Sala de desinfecció 

 Per a què serveix? 
 
 

 Identifica visualment com són els fongs. 
 
11. Dipòsit de documentació equipat amb prestatgeria fixa 

 Missió de l’arxiu: CONSERVAR 

 Hi entra molta llum? sí/no. Fa fresca? sí/no 

 Identifica visualment els elements que ajuden a conservar els documents: indicadors de 
temperatura i humitat, sistema de ventilació, deshumidificadors, trampes per a insectes. 

 Diferencia una caixa d’un lligall. 

 Compta els mòduls de prestatgeria:     . Quants passadissos hi ha?     . 

 Calcula els metres totals de prestatgeria: 
 
12. Dipòsit de documentació equipat amb armaris compactes 

 Identifica visualment els mitjans de seguretat: en cas d’incendi (detectors de fum, extintors, 
portes tallafoc), en cas de robatori (detectors volumètrics). 

 Identifica visualment els següents tipus de suport: pergamí, paper, microfilm, negatiu de 
plàstic, negatiu de vidre, CD / DVD. 

 Identifica visualment les planeres. Quins documents de gran format s’hi poden guardar? 
 
 

 Compta els armaris compactes:      . Quants passadissos hi ha?     . 

 Com sabem on és la documentació? 
 
13. Sala de reproducció 
 
14. Sala de treball 

 Missió de l’arxiu: DESCRIURE 
 Per què les taules són tan grans i altes? 
 
 

 Busca a l’ordinador la pàgina web de l’arxiu. 

 


