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Resum
L’Arxiu Nacional de Catalunya, assumint la seva responsabilitat de comunicar el
patrimoni documental a la ciutadania, i amb la finalitat de contribuir a la
democratització de la cultura, ha implementat un Servei Didàctic (SDANC) que té per
objectiu principal el de promoure la didàctica amb fonts d’arxiu. L’instrument principal
del SDANC és la base de dades SDANC RECERCA, que aplega la descripció de fonts
d’arxiu a la qual s’associa la imatge digitalitzada del documents que han estat
seleccionats per la seva utilitat didàctica. Aquest aplicatiu, que actualment reuneix 5000
documents serà accessible per internet en els propers mesos.
Educació/ Didàctica/ Ciències Socials/ Patrimoni documental/ Arxius/ Bases de
dades educatives/ Fonts primàries/
Resumen
El Arxiu Nacional de Catalunya, asumiendo su responsabilidad de comunicar el
patrimonio documental a la ciudadanía, y con la finalidad de contribuir a la
democratización de la cultura, ha implementado un servicio didáctico (SDANC) que
tiene por objetivo principal el de promover la didáctica con fuentes de archivo. El
instrumento principal del SDANC es la base de datos SDANC RECERCA, que reúne la
descripción de fuentes de archivo a la cual se asocia la imagen digitalizada de los
documentos que han sido seleccionados por su utilidad didáctica. Este aplicativo, que
actualmente reúne 5000 documentos, será accesible a través de internet en los próximos
meses.
Educación/ Didáctica/ Ciencias Sociales/ Patrimonio documental/ Archivos/ Bases
de datos educativas/ Fuentes primarias/
Abstract
The “Arxiu Nacional de Catalunya”, assuming its responsibility of communicating the
archival heritage to citizens, and with the objective to contribute to the democratization
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of culture, has implemented a Didactic Service (SDANC) which principal objective is to
promote the didactic using archive sources. The SDANC basic tool is the data base
SDANC RECERCA,

that contains the description of archive sources to which is

associated the digitalized image of the documents that have been selected because of its
didactic utility. This mechanism, which is now using 5000 documents, will be
accessible on internet in the next few months.
Education / Didactics / Social Sciences / Archival heritage/ Archives / Education
Databases/ Primary sources /
Introducció
L’Arxiu Nacional de Catalunya, és una de les institucions arxivístiques capdavanteres
del país. Dotat amb una infraestructura moderna i amb un equip humà altament
qualificat, gestiona més de 40.000

metres lineals de documentació, la diversitat i

riquesa dels quals els fan especialment atractius per la seva aplicació didàctica.
En conseqüència, assumint la seva responsabilitat en la comunicació a la ciutadania del
patrimoni documental que conserva, i amb la finalitat de contribuir a la democratització
de la cultura, L’Arxiu Nacional de Catalunya ha implementat un Servei Didàctic
(SDANC) que té per objectiu principal el de promoure la didàctica amb fonts d’arxiu.
Aquesta iniciativa ha trobat el suport del món educatiu que l’ha rebut amb força
expectatives i ha propiciat la signatura d’un conveni de col·laboració entre les
conselleries de Cultura i Educació per a la creació de serveis didàctics en els arxius
catalans.
Un tècnic arxiver i una professora que hi col·labora com assessora docent, formen
l’equip del SDANC. Aquesta col·laboració ha permès dissenyar un servei que atén les
necessitats educatives, bo i respectant els procediments i criteris arxivístics, i ofereix un
ampli conjunt de serveis als usuaris: Assessorament, suport a la recerca, visites de grup,
tallers, edició de materials i selecció de fonts documentals amb una finalitat didàctica.
L’edició de quatre col·leccions de materials didàctics i la implementació de la base de
dades SDANC RECERCA, accessible a través de la intranet de l’arxiu i, en els propers
mesos també per internet, conformen els instruments principals de què disposa
actualment el servei.
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La creació del SDANC obeeix a:
1. La necessitat d’atendre els usuaris, alumnes, que acudien als arxius tot cercant
fonts per la realització del seu treball de recerca. Aquest treball, a Catalunya, es
comptabilitza dos crèdits del currículum de Batxillerat i es realitza generalment
durant els primers mesos del segon curs.
2. La urgència de la necessitat de crear instruments específics que facilitin la
consulta dels documents però també la seva interpretació al públic escolar
3. Les raons pedagògiques que recomanen la utilització de les fonts documentals
com a recurs per la docència de la Història, en tots els nivells educatius.
4. La utilitat de la didàctica de la recerca com una metodologia didàctica que
permet desenvolupar habilitats que faciliten la formació de ciutadans crítics:
coneixedors dels seus drets i responsables amb els seus deures; i creatius:
capaços d’incorporar positivament el canvi i de cercar solucions als nous reptes
que la societat imposa.
5. La utilitat d’oferir als docents i escolars una selecció documental que, sense
perdre la referència al fons del qual prové, permeti copsar allò més essencial des
del punt de vista pedagògic i faciliti la recerca i la síntesi
6. La possibilitat de difusió a grans públics que ofereixen les tecnologies de la
informació i comunicació.
7. Els avantatges de la utilització de la reprografia digital per la preservació dels
fons documentals davant d’un ús massiu.
8. L’assumpció de la responsabilitat de l’arxiu en relació a la comunicació del
patrimoni documental a la ciutadania i, per tant, la necessitat de crear serveis i
instruments específics que facilitin aquesta comunicació a diferents tipologies
d’usuaris
9. La implicació social de l’ANC que es concep com una institució que col·labora
de manera activa en el desenvolupament de la cultura
Després de cinc anys de treball, el SDANC és un servei consolidat i un referent,
l’instrument principal del qual és la base de dades SDANC RECERCA, aplicatiu
dissenyat per donar resposta a les necessitats abans esmentades i ofereix grans
possibilitats.
Així doncs, SDANC realitza una selecció de documents, bo i seguint criteris didàctics i
arxivístics, i els descriu en una base de dades (SDANC RECERCA) que permet la seva
recuperació i consulta, així com la impressió de la imatge digitalitzada del document. Es
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facilita, d’aquesta manera, el coneixement i l’accés de l’alumnat al patrimoni
documental, no només física, sinó també intel·lectualment i inclou la gestió de tots els
processos que permeten posar aquests documents a l’abast dels usuaris. Aquestes
facilitats però, no responen a una simplificació dels camps arxivístics, sinó a la
incorporació d’uns nous camps que, definits segons criteris didàctics, faciliten la cerca.
El procés de selecció documental es realitza per fons arxivístic, no per tema, i tenint en
compte el currículum, a més d’altres criteris relacionats amb la didàctica de la recerca.
En conseqüència, la recuperació de la fitxa descriptiva dels documents es realitza també
a nivell de document simple i permet visualitzar la imatge del document, associada a la
fitxa descriptiva.
Descripció de funcionalitats de SDANC RECERCA
Es tracta d’un aplicatiu format per dos mòduls: Producció i consulta.
Per tal de facilitat el traspàs de dades i l’eficiència SDANC RECECA es vincula, d’una
banda, amb alguns dels mòduls de gestió de l’ANC i, de l’altra amb diferents aplicatius
del propi servei.

MÒDULS GENERALS ANC

MÒDULS ESPECÍFICS SDANC

GANC TEXTUAL

Producció

GANC IMATGE

SDANC
RECERCA

RANC

Consulta

DESCRIPTORS
TEMÀTICS
DESCRIPTORS
ONOMÀSTICS
DESCRIPTORS
TIPUS
DOCUMENT
USUARIS

Fig. 1: Esquema de relació de SDANC amb altres mòduls de l’ANC

La vinculació amb els mòduls generals de l’ANC ve donada per la necessitat d’importar
dades i de garantir el respecte als criteris arxivístics que intervenen en la descripció dels
documents.
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Els mòduls generals de l’Arxiu Nacional de Catalunya amb els quals es vincula SDANC
RECERCA són:
− GANC: Aplicatiu que permet la gestió general de la documentació que conserva
l’ANC. Consta de dos mòduls: GANC textual i GANC imatge Facilita la seva
consulta per part dels usuaris i és accessible a través de la intranet i d’internet.
− RANC facilita la gestió de les reprografies documentals.
La vinculació amb altres mòduls del propi servei permetrà realitzar el manteniment i
actualització de les taules de descriptors utilitzades en SDANC RECERCA:
− Base de dades de DESCRIPTORS TEMÀTICS. Consta actualment d’uns 1100
elements organitzats en sis nivells de jerarquia i contempla les referències
“vegeu”, per als descriptors rebutjats i “vegeu també”, per ampliar la cerca. Així
com els diferents codis que permeten establir les jerarquies i, si cal, modificarles.
− Base de dades de DESCRIPTORS ONOMÀSTICS. Formada actualment per
2200 referències.
Per la definició dels camps que la composen s’ha tingut en compte la norma
ISAAR 2 de descripció d’autoritats i, per tant, permet recuperar la descripció per
qualsevol de les tres formes del nom (forma autoritzada, forma paral·lela i
d’altres formes). El registre inclou la història i les relacions del nom, així com
d’altres camps que permeten ampliar la informació i, en conseqüència, poden ser
de gran utilitat als usuaris escolars en facilitar-los la contextualització dels
documents.
− Base de dades de DESCRIPTORS TIPUS DOCUMENT. Integrada per 249
referències organitzades en tres nivells jeràrquics oferirà a l’usuari la
possibilitat de consultar la definició del terme. Aquesta informació serà
especialment útil a l’alumnat en els casos de tipologies documentals poc
comunes o que, amb el mateix nom poden designar tipus diferents.
Consultables en la intranet de l’ANC, en un futur proper es preveu integrar aquests
mòduls en el propi SDANC RECERCA, per tal de facilitar-ne també l’accés a través
d’internet.
Quant a la base de dades USUARIS, accessible només per al personal de l’SDANC,
permet el seguiment de les consultes realitzades, així com l’elaboració d’estadístiques,
molt útils per l’avaluació interna i millora del servei

5

Mòdul de producció SDANC RECERCA
La fitxa del document s’estructura en dues parts, una part fixa i una altra que es
distribueix en diferents pestanyes (document, altres dades document, descriptors 1,
descriptors 2 i reprografia)
En la part fixa es reuneixen els camps que contenen els principals elements de
descripció arxivística per garantir la referència correcta del document (Arxiu, fons, codi
nivell, codi unitat, títol i descripció...), mentre que en la resta d’apartats es descriuen els
elements necessaris per la gestió interna de la selecció documental realitzada per
l’SDANC (codi document, nombre, estat, codi ingrés, unitat d’instal·lació i tipus,
volum, sumatori d’imatges, qualitat didàctica...) i d’altres elements que faciliten
l’explotació didàctica del document i faciliten la cerca al públic escolar (dossier temàtic,
descriptor temàtic, descriptor onomàstic, descriptor toponímic, que inclou lloc específic,
descriptor tipus de document...).
Facilita la descripció de documents que, seleccionats per la seva qualitat didàctica,
poden estar inventariats o no, enllaçats a GANC o no i ser textuals o no textuals. Per
tant, els processos del SDANC es desenvolupen, com a criteri general, amb posterioritat
a la descripció arxivística, però sense veure-s’hi limitats en el cas que algun document
sigui especialment interessant per la seva utilització didàctica.
Els camps que s’importen dels diferents mòduls de l’ANC no són modificables per
SDANC, de manera que es preserva la descripció arxivística; per tal de millorar la
informació que es dona als usuaris s’introdueixen nous elements de descripció propis
del SDANC.
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Fig. 2: Base de dades SDANC RECERCA. Mòdul de producció. Formulari “Fitxa de document”
(Document)

El camp Arxiu permet seleccionar l’arxiu de procedència de la documentació, la qual
cosa l’habilita per descriure documents procedents dels diversos arxius que puguin
adoptar l’aplicatiu. A més del títol i la data del document, d’altres camps com el nom
del fons, codi nivell i codi unitat permeten mantenir-ne la referència.
La qualitat didàctica permet, en base a un conjunt de criteris, l’assignació d’un valor
didàctic al document, la qual cosa facilita la seva posterior selecció.
El camp dossiers temàtics permet l’assignació del document a un tema del currículum
escolar, bo i formant carpetes temàtiques virtuals.
L’apartat “altres dades del document” aplega un conjunt de camps que faciliten
informació sobre qüestions tècniques del document, com el tipus de suport, les mides, el
color, etc. especialment útils en el cas dels documents no textuals. Mentre que els
apartats de descriptors reuneixen els temàtics, onomàstics, toponímics -que també
inclou el de lloc precís- i de tipus de document. Està previst que es puguin descriure fins
a vint descriptors de cada tipologia per registre.
La pestanya de Reprografia presenta un conjunt de camps que permeten tant la gestió de
les reprografies del document que pugui precisar l’SDANC, com també algunes dades
sobre la reprografia del document que s’associa a la fitxa descriptiva.
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Fig. 3: Base de dades SDANC RECERCA. Mòdul de producció. Formulari “Fitxa de document”
(Reprografia)

Mòdul de consulta SDANC RECERCA
S’hi accedeix des del web de l’Arxiu Nacional de Catalunya i permet la cerca per
dossiers temàtics o per camps.
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Fig. 4: Base de dades SDANC RECERCA. Mòdul de consulta. Pantalla de cerca per camps.

Tots els camps d’aquesta pantalla permeten la cerca.
Els camps de fons i descriptors són camps de selecció d’elements d’una taula, per tal
d’evitar errades.
El camp de descriptors temàtics i toponímics presenten l’arbre jeràrquic que l’usuari pot
anar obrint per tal de cercar la opció desitjada.
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El resultat de la cerca es presenta en format inventari:

Fig. 5: Base de dades SDANC RECERCA. Mòdul de consulta. Resultat de la cerca.

I, clicant sobre el codi del document, en color sípia, s’obre la fitxa descriptiva del
document triat:

Fig. 6: Base de dades SDANC RECERCA. Mòdul de consulta. Fitxa del document.
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La qual permet accedir a les imatges del document, asociades a la fitxa:

Fig. 7: Base de dades SDANC RECERCA. Mòdul de consulta. Visualització de
la imatge del document associada a la fitxa.

La qualitat de les imatges permet la seva correcta lectura i impressió.
Conclusions
L’aplicatiu SDANC RECERCA doncs, permet una cerca ràpida, coma resultat de la
qual podran visualitzar les fitxes descriptives dels documents i la seva imatge digital
Actualment consta d’uns 5000 documents i es pot consultar a través de la intranet de
l’Arxiu. En els propers mesos serà també accessible a través d’internet. Tenint en
compte que actualment els centres educatius disposen d’ordinadors i connexió a
internet, SDANC RECERCA posarà a l’abast del món escolar un recurs didàctic de útil
per l’ensenyament de les ciències socials, però també d’altres matèries, donat que els
documents d’arxiu aporten una rica informació sobre aspectes diversos
El fet que SDANC RECERCA permeti la descripció de documents procedents de
diversos fons i arxius, pot facilitar que els arxius facin una passa endavant en la
comunicació del patrimoni documental sense posar-ne en risc la preservació i obre la
porta a la creació d’una gran base de documents d’arxiu accessible des de les escoles i,
gràcies a la qual, aquestes podrien disposar d’un recurs didàctic de gran valor i
contribuir al desenvolupament del laboratori d’història a l’aula.
Des de la convicció que en l’escola del segle XXI les institucions escolars han
d’implicar-se en l’educació dels joves i amb l’objectiu de contribuir a la democratització
del patrimoni documental, l’Arxiu Nacional de Catalunya s’esforça, amb il·lusió, per fer
realitat aquest projecte.
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