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Els secrets de l’Arxiu 

Arxiu Comarcal del Pla de l’estany 

 

Activitat de recerca i investigació que ens portarà des de la vida dels monjos 

benedictins del  monestir de Sant Esteve de Banyoles fins als documents originals 

que ens han arribat d’ells. A més, coneixerem com es treballa dins l’Arxiu. 

1. OBJECTIUS 
- Conèixer l’Arxiu comarcal del Pla de l’Estany i la tasca que s’hi duu a 

terme. 

- Descobrir el monestir de Sant Esteve de Banyoles i la seva història. 

- Comprendre les relacions entre el Monestir de St. Esteve amb la 

resta de la societat del Pla de l’Estany. 

- Apendre a valorar i respectar el patrimoni històric de la ciutat. 

- Destacar el paper de l’arxiu com a servei públic. 

- Incentivar la curiositat per la recerca a través dels documents escrits. 

 

2. ACTIVITAT 

Amb aquesta activitat es pretén aproximar als alumnes a la documentació 

conservada procedent del monestir així com comprendre les relacions entre 

aquest i la resta de la societat del Pla de l’Estany els últims 500 anys 

L’activitat consta de dues parts.  

La primera, més teòrica, tracta sobre conceptes generals sobre  el  

funcionament i organització d’un arxiu. Es fa a partir d’una visita de l’Arxiu 

comarcal del Pla de l’Estany, visitant els diferents espais de què consta i fent 

una descripció històrica de l’arxiu des dels inicis d’aquest a l’època medieval 

formant part del monestir fins a avui dia. 

La segona part és la més pràctica on s’hauran  de treballar alguns dels 

documents més significatius de l’arxiu per, entre tots, establir una sèrie de 

relacions entre el monestir i la societat de la comarca entre els segles XVI i 

XIX. Per tal de fer aquest treball els investigadors hauran de transcriure el 

seu document per tal d’omplir una fitxa de treball que els ajudarà a resoldre 

els possibles  dubtes. 

 

A partir dels nou documents treballats  obtindran una informació molt 

valuosa de la societat de l’època esmentada anteriorment. Tota aquesta 

informació es veurà reflectida en un panell conceptual que hauran de 

completar entre tots. 
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3. CONTINGUTS 

1. Fets, conceptes. 
 
Els documents: 
- Què són? 

- Característiques dels documents 

- Tipus de suports de la informació 

Documents d’arxiu: 

- Què són? 

- Característiques dels documents d’arxiu 

- Com i per què es produeixen 

- L’exclusivitat de la informació 

- Com treballar-los des del punt de vista històric 

L’arxiu: 

- Què és un arxiu 

- Què compon l’arxiu 

- Qui produeix un arxiu 

- Com es transforma un arxiu 

- Criteris de classificació arxivística dels documents 

L’accés a la documentació: 

- Restriccions a la consulta de la documentació 

- Formes d’accedir a la documentació 

L’Arxiu comarcal del Pla de l’Estany: 

- Quins serveis ofereix 

- Què es pot estudiar amb els documents de l’Arxiu comarcal del Pla de 

l’Estany 

 

2. Procediments 
- Introducció i situació des del claustre del Monestir 

- Visita guiada en els diferents espais de l’arxiu. 

- Anàlisi de documents. 

- Transcripció i interpretació de documents. 

- Relació entre la societat del Pla de l’Estany durant una època 

determinada. 

 

3. Actituds, valors i normes 
- Respecte i  curiositat pel passat. 
- Esperit crític i pluralista. 
- Ordre i rigor. 
- Responsabilitat i cura pel que fa al maneig de la documentació. 
- Interès per la història més pròxima. 
- Comportament correcte quan es fan visites fora del centre. 
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4. OBJECTIUS DIDÀCTICS 
- Conèixer els diferents tipus de documents d’arxiu i les seves 

característiques. 
- Entendre les funcions que compleix un arxiu i la seva utilitat. 
- Relacionar temes de recerca històrica i documents d’arxiu. 
- Interpretar les relacions d’una societat en un moment història. 

 

 


