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Eines pel tractament arxivístic dels documents 

audiovisuals 

Número 
13/2019 

Àrea Bàsica 

Subàrea Autenticitat, integritat i preservació documental 

Descripció  
Conèixer eines pel tractament arxivístic dels documents audiovisuals: la 

metodologia, la identificació de patologies, la digitalització i l’avaluació 

Objectius 

 Proporcionar una base metodològica que permeti identificar els 

principals formats i tipologies documentals. 

 Identificar les principals patologies que poden afectar els suports. 

 Establir criteris per dissenyar un projecte de digitalització. 

 Conèixer els principals esquemes de metadades. 

 Establir criteris d'avaluació i tria dels continguts a conservar. 

Programa 

1. Estat de la qüestió i principals característiques del patrimoni audiovisual. 

2. Identificació de formats, tipologies documentals i principals fragilitats 

dels suports. 

3. Disseny d'un projecte de digitalització: conceptes clau, recomanacions 

internacionals i flux de treball. 

4. Principals esquemes de metadades descriptives. 

5. Aspectes legals a tenir en compte per la gestió dels arxius audiovisuals. 

6. L’avaluació i tria de continguts: Les taules de la CNAATD sobre 

documents audiovisuals per a les televisions locals. 

Formador 

Nom  David 

Cognoms Gonzalez Ruiz 

Currículum 

David González és llicenciat en Història i en Documentació, màster en Gestió 

de Continguts Digitals i doctorant en història de la fotografia. Actualment 

treballa com a tècnic superior d'arxius a la Secció d'Imatge i So de l'Arxiu 

Històric de Sabadell. 

 

Ha publicat diversos articles sobre la preservació del patrimoni audiovisual en 

diferents revistes especialitzades. Forma part de l'Observatori Permanent 

d'Arxius i Televisions Locals i del El Grup de Treball de Documents Audiovisuals 

per a les Televisions de la Comissió Nacional d’Accés, Avaluació i Tria 

Documental. 

Informació del curs  

Durada 10  hores Aula virtual (Moodle) 

Data 4 al 13 de novembre  

http://cultura.gencat.cat/arxius/acur
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Participants  

(màxims) 
20  

Preu 75€ (socis) 100€ (no socis) 

Lloc Aula Virtual (Moodle) 

Dates d’inscripció Fins el 31 d’octubre 

 

http://cultura.gencat.cat/arxius/acur

