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L’aprenentatge col.laboratiu a través
d’Internet en l’adquisició de perfils i 

competències dels professionals 
arxivers

Judit Prat Sedeño
Arxiu Municipal de Salou (Tarragona)

1.Evolució de les TIC’s i l’Arxivística

• Canvi revolucionari:
– Ràpid
– Profund

• Recursos:
– Informatius
– Formatius
– Comunicatius

• Aplicació a la formació permanent 
• Col.laboració del sector públic i el privat
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2. Suport electrònic i gestió integral de 
la documentació

• CLASSIFICACIÓ: Normativització del procediment 
administratiu. Administració electrònica.

• ORDENACIÓ: Recerca a mida de l’usuari.

• DESCRIPCIÓ: Internacionalització de criteris (ISAD 
(G), ISAAR (CPF), EAD…)

• VALORACIÓ: Registre de transferències – seguiment 
automatitzat.

• ELIMINACIÓ: Quadres de selecció i el.liminació.

• ACCÉS: Consulta en funció de la tipologia de l’usuari

3. Educació oberta i flexible:

a) Separació espai/temps entre professor i 
alumne.

b) Gran potencial interactiu.

c) Multitud de recursos: Eines de comunicació
i interacció (llistes de distribució, 
weblogs,…).

d) Comunicació sincrònica i asincrònica.

e) Aprenentatge  col.laboratiu i constructiu.
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…I el paper que representen les
associacions de professionals arxivers?

• Formació e-learning?
• Arxius: nous suports, noves funcions---

Noves exigències.
– Interacció entre professionals: diversitat 

enriquidora.
– Formació adaptada a exigències reals 

d’arxivers amb recursos humans escassos.
– Abaratiment de costos: coordinadors, 

docents, alumnes.

4. Aprenentatge Col.laboratiu

• Interacció cara a cara / “Xarxa a xarxa”.
• Interdepedència positiva que no impliqui 

competència dins un equip.
• Problemes quotidians dins l’arxiu.
• Temes previament establerts que generin 

una teranyina.
• Brainstorming o “tempesta d’idees”: eficiència 

professional allunyada de la monotonia 
laboral.
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5. Elements per a un aprenentatge 
col.laboratiu eficient

• Interacció, estimuladora de nou coneixement.

• Consciència de responsabilitat individual i 
grupal.

• Avaluació de continguts i del procés 
d’aprenentatge pel grup.

• Absència d’un procés jerarquitzat.

• Presentació d’exercicis o pràctiques 
plantejats en contextos reals. Acostar 
l’estudiant al treball de l’arxiver.

• Disponibilitat de documentació auxiliar.

Correlació entre eines i objectes d’aprenentatge 
e-learning i el perfil professional dels titulats 
en Informació i Documentació dins el Marc 
general per al disseny, el seguiment i la 
revisió de plans d’estudis i programes de 
l’Agència per a la Qualitat del Sistema 
Universitari de Catalunya.
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6. Habilitats prèvies que ha d’haver 
assumit el gestor de la informació

• Habilitats de planificació i organització.
• Habilitats conceptuals.
• Habilitats procedimentals.
• Habilitats d’informació.
• Habilitats tecnològiques.

7. Convergència Europea (EEES): demanda 
de flexibilitat dels sistemes de formació

(aprenentatge al llarg de la vida)
• Necessitat de la formació de l’estudiantat per 

competències. 
• Però, què és una competència?

– Conjunt identificable i avaluable de coneixements, actituds, 
valors i habilitats relacionats entre sí, que permeten a cadascú
desenvolupar-se satisfactòriament en situacions reals de 
treball, segons estàndards utilitzats en l’àrea ocupacional.

• Combinació d’habilitats cognitives i pràctiques, 
coneixements, motivació, valors, actituds i altres 
components socials i de conducta..
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• 1. Competències transversals: Caràcter 
genèric:
– 1.1. Competències instrumentals
– 1.2. Competències personals
– 1.3. Competències sistèmiques

• 2. Competències específiques: Directament 
relacionades amb l’ocupació professional:
– 2.1. Coneixements disciplinaris.
– 2.2. Competències professionals
– 2.3. Competències acadèmiques
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8. Arxivers: gestors d’informació
i de documentació

• Principals matèries / educació on-line:
– Sistemes de Gestió Integral d’Arxius.
– Sistemes d’Avaluació Documental.
– Descripció documental. Gestió de fons.
– Conservació i restauració de documents.
– Tecnologies de la informació i les comunicacions.
– Recerca i recuperació de la informació.
– Tècniques de Màrketing i difusió.
– Sistemes de classificació.
– Gestió de documents electrònics.
– Equipament d’arxiu
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• Aprenentatge col.laboratiu on-line: 
Aprenentage en  grup o interacció amb altres 
professionals.

• Retroalimentació en un entorn no competitiu.
• Nova actitud vers l’aprenentatge: informació i 

coneixement.
• Context social del treball de l’arxiver: 

feedback continu.

Arxius: transparència i difusió.
Democratització de l’accés a la informació.
Arxivers: Servei professional eficient.


