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FORMACIÓ CONTINUADA 2019 
 
La formació per l’any 2019, es planteja continuar amb la línia de canvis encetada l’any anterior, 
basada en: 
 

1. Formació per quadrimestres  
 
Es continuarà publicant la oferta formativa per quadrimestres, per la qual cosa al gener es 
publiquen les fitxes de tots els cursos fins al mes de maig. Amb tot, per tal de fer un avanç del 
pla complet, es presentaran també les dades bàsiques del curs, formador i mes de formació dels 
cursos de tot l’any. 
 

2. Reforç de la formació en línia  
 
Atès que s’ha comprovat l’èxit dels cursos virtuals, amb assistència de tot el territori i donant 
fins i tot espai a socis o arxivers de fora del territori català, aquest any s’intensifica l’ús de les 
eines de l’Aula virtual de Moodle i del sistema WebEx en streaming estrenat l’any anterior. 
 
L’any passat es va assolir el 38% de virtualitat, i amb la idea d’anar augmentant aquesta línia 
virtual, aquest any la formació virtual assoleix el 50% de la oferta formativa.  
 

3. Llista de matèries per àrees i certificació d’àrea 
 
La formació s’estructura en les següents 5 grans àrees, amb les conseqüents subàrees 
associades.  L’estructura en àrees inclou un nou tipus de certificat, basat en la superació de l’àrea 
de coneixement corresponent, a banda del certificat propi per curs. La superació de tots els 
cursos d’una àrea, donarà dret a la certificació d’aquesta amb el còmput total d’hores, un títol 
que demostra la superació de l’àrea de coneixement, entesa com a mòdul formatiu amb 
contingut específic que desenvolupa una competència pròpia de l’arxiver-gestor documental. 
 
En relació a les àrees, la definició bàsica  
 

 Àrea de formació bàsica: Aquesta àrea agrupa aquells coneixements considerats bàsics 
per a les competències del nostre perfil professional, com són la gestió de la informació 
en tot el seu ampli ventall: ingesta, classificació, descripció, preservació, accés i 
transparència.  

 

 Àrea jurídica: Àrea destinada a l’aprofundiment o reciclatge normatiu de tot aquell 
ampli espectre legal que ens pot afectar en el nostre dia a dia com a arxivers-gestors 
documentals. Inclou tant l’actualització legal com l’aportació d’aquelles noves 
normatives que ens redefineixen el nostre marc. 

 

 Àrea de gestió organitzativa: La implicació de la gestió documental en el marc 
organitzatiu d’una empresa o institució és clau pel bon funcionament intern de la 
mateixa. En aquesta àrea s’inclouen formacions que potencien aquesta relació 
transversal del nostre sector amb la organització. 
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 Àrea d’iniciació a l’arxivística: Qualsevol inici professional implica tenir presents alguns 
preceptes bàsics i tècniques essencials vinculades als processos d’arxiu. En aquesta àrea 
s’oferiran cursos destinats a pal·liar aquest dèficit inicial. 
 

 Àrea de recerca: Aquesta àrea ens acosta la formació amb la innovació. La nostra 
professió ha d’estar en constant procés de reciclatge i actualització formativa, i oberta 
a noves propostes i marcs teòrics que l’arxivística del segle XXI ha de fer front. En 
aquesta àrea s’inclouen cursos o experiències destinades a no desconnectar de la 
recerca més actual en els nostres camps d’actuació. 

 
 

CONTINGUT 2019 

En el pla formatiu d’aquest 2019 s’ha tingut en compte les valoracions dels cursos del 2018, per 

veure’n la necessitat d’ampliació tant sobre la temàtica com sobre l’àrea, i la idoneïtat dels 

docents. L’altre eina per valorar la formació ha estat l’Enquesta de l’Associació. En aquest sentit 

i en relació a les temàtiques de la formació, de les respostes dels i les associades es demana fer 

formació específicament en: 

 Preservació digital i seguretat informàtica 

 Formació específica per a arxius històrics i privats 

 Programació en Gestió documental 

 Gestió de dades i projectes 

 Avaluació documental 

 Drets d’imatges i audiovisuals 

Per altra banda, un 70% dels socis van valorar fer més formació virtual.  

Tenint en compte aquests indicadors d’avaluació, s’ha confeccionat el Pla de Formació del 2019, 

amb un total de 15 cursos (3 per àrea), amb el tractament de cada un dels punts anteriors i 

l’augment de la virtualitat fins al 50%.  

La llista completa de cursos és la següent (en el cas del 1r semestre per cada curs podeu accedir 

a l’enllaç de la seva fitxa informativa amb les dades específiques del curs) 

 

1r semestre 2019 (gener – abril) 
En aquest semestre es proposa que s’inclogui un dels pesos forts de la formació, però finalitzant 

a l’abril per deixar pas al Congrés d’Arxivística del maig.  

Formació Docent Àrea subàrea Mes Canal 

Blockchain i 
arxius, amb un a 
birra 

Christian 
Moreno 

Recerca Innovació i 
transformació 
digital 

31/01 
19h a 
21h 

Presencial 
(2h) 

Gestió 
fotogràfica en 
arxius no 
especialistes 

Fotoconnexió Iniciació a 
l’arxivística 

Primers 
passos en el 
món laboral 
 

12/02 i 
19/02 
10-14h 
 

Presencial 
(8h) 
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Arxiu Electrònic 
Únic 

Marta 
Munuera 

Bàsica Autenticitat, 
integritat  i 
preservació 
documental 

4-15/03 Virtual 
(moodle i 
webex) 
(10h) 

Drets Humans i 
arxius 

Nuria Carreras i 
David Bondia 

Bàsica Accés, difusió 
i 
transparència 

12/03 
16h a 
20h 

Presencial 
(4h) 

Som 
transparents? 
Com auditar la 
transparència 
municipal a 
partir de la 
gestió 
documental 

Carla 
Meinhardt i 
Anahí 
Casadesús 

Gestió 
organitzativa 

Processos i 
qualitat 

20/03 
16.30h 
a 
20.30h 

Presencial 
(4h) 

 

2n semestre 2019 (juny) 
En aquest semestre es proposa que s’inclogui només dos cursos, atesa la proximitat amb les 

vacances d’estiu.  

Formació Docent Àrea subàrea Mes Canal 

Un any de 
RGPD: arxius i 
dades 
personals 

Josep Matas Jurídica Reciclatge 
normatiu 

Juny 
 

Virtual  

Document 
controller o 
l’arxiver a 
l’empresa 
(reactivar curs 
2016) 

Vanesa 
Verdugo 

Gestió 
organitzativa 

Processos i 
qualitat 

Juny 
 

Virtual  

 

3r semestre 2019 (setembre-desembre) 
En aquest semestre es proposa el gruix de formació, amb 8 cursos: 

Formació Docent Àrea subàrea Mes Canal 

Laboratori 
d’experiències 

4 treballs 
(ESAGED) 

Iniciació a 
l’arxivístic
a 

Tècniques i 
eines 
bàsiques 
d’arxiu 

Novembre Presencial 
(2h) 

Elevator Pitch 
(ascensor) 

Pendent Gestió 
organitzat
iva 

Planificació i 
direcció de 
projectes 

Octubre Presencial 
(4h) 

Arxivística 
participativa 

Greg Rolan Recerca Producció 
social  

Setembre Virtual 
(10h) 

Preservació i 
gestió 
audiovisual 

David Gonzalez Bàsica Autenticitat, 
integritat  i 

Novembre Virtual 
(10h) 
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preservació 
documental 

Seminari sobre 
arxius i dades 
obertes 

Lluis-Esteve 
Casellas 

Recerca Innovació 
digital 

Octubre Presencial 
(3h) 

Avaluar en el 
nou entorn 
legislatiu 

Pendent Jurídica Actualització 
legal 

Desembre Virtual 
(10h) 

Fake news, 
postveritat i 
autenticitat: 
manual bàsic 

Joan Soler Jurídica Actualització 
legal 

Novembre Virtual  
(10h) 

Taller: Com fer 
una proposta 
educativa en 
els arxius 

Pilar Reverté Iniciació a 
l’arxivístic
a 

Tècniques i 
eines 
bàsiques 
d’arxiu 

Setembre Presencial 
(4h) 

 

Com en els darrers anys, mantenim els preus rebaixats dels cursos per al conjunt dels associats. 

Però cal tenir present que per fer compatibles la baixada de preus amb la realització dels cursos, 

es fa necessària una assistència mínima. Recordeu també, que les persones associades 

(numeràries i adherides) en situació d’atur podran obtenir una bonificació del 50% en el preu 

dels cursos. Per accedir a aquesta tarifa especial és imprescindible l’acreditació de la seva 

situació.  

 

Vocalia de Formació 

formacio@arxivers.com  
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