UNITAT DIDÀCTICA:

Tècniques bàsiques d’arxiu
Família professional: Administració i gestió
Qualificació professional: Operacions de gravació i tractament de dades i documents
Mòdul formatiu: MF0971_1. Reproducció i arxiu

INTRODUCCIÓ
Aquesta unitat didàctica es crea
per assolir els objectius generals
de la qualificació i en concret els
objectius específics del mòdul al
qual pertany.
Les tècniques bàsiques d’arxiu –l’arxiu
i el seguiment de la comunicació–
són algunes de les més necessàries
dins l’administració d’empresa. Al
mateix temps, els aprenentatges que
se’n derives són indispensables per a
altres aprenentatges, tant pel que fa a
altres mòduls com a la seva aplicació
en la vida laboral i quotidiana de
l’alumne.

Marc curricular
RELACIÓ AMB LA QUALIFICACIÓ
Unitat de competència
UC0970_1: Realitzar operacions auxiliars de reproducció i arxiu en suport convencional o informàtic.
Realització professional
RP2: Arxivar i accedir a la documentació, en suport convencional o digital, introduint els codis precisos i respectant els procediments
de l’organització i les instruccions rebudes, de manera que es permeti una cerca ràpida.
RP3: Traspassar i expurgar els documents arxivats convencionalment o electrònicament d’acord amb les normes, terminis i les
instruccions rebudes, per mantenir actualitzat i operatiu el sistema d’arxiu.
RP4: Actualitzar i extreure diferents tipus d’informacions, utilitzant aplicacions informàtiques de bases de dades o altres, d’acord amb
les normes establertes i les instruccions rebudes, per mostrar i consultar la informació emmagatzemada, i facilitar-la a qui la demani.

FINALITAT
La unitat didàctica conclou amb un
supòsit pràctic en el qual, a mode
de simulació de les situacions
habituals que els alumnes
trobaran en l’empresa, hauran
de posar en pràctica, de manera
autònoma, els aprenentatges
que han assolit a través de les
diferents activitats sobre l’arxiu,
els sistemes d’organització de
la informació, els procediments
previs i de manteniment de l’arxiu i
el seguiment dels documents.
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RELACIÓ AMB EL PQPI: Auxiliar d’oficina i Auxiliar de gravació i tractament de dades
• Arxivar i accedir a la documentació, en suport convencional o digital,
introduint els codis precisos i respectant els procediments de l’organització i
les instruccions rebudes, de manera que es permeti una cerca ràpida.
• Traspassar i esporgar els documents arxivats convencionalment o
electrònicament d’acord amb les normes i terminis i les instruccions rebudes,
per mantenir actualitzat i operatiu el sistema d’arxiu.
• Actualitzar i extreure diferents tipus d’informacions, utilitzant aplicacions
informàtiques de bases de dades o altres, d’acord amb les normes
establertes i les instruccions rebudes, per mostrar i consultar la informació
emmagatzemada, i facilitar-la a qui la demani.
• Complir les normes de seguretat laboral, detectant i prevenint els riscos
associats al lloc de treball.
• Mantenir l’àrea de treball ordenada i neta al llarg de l’activitat.
• Actuar amb confiança en la pròpia capacitat professional i mostrar una
actitud creativa davant els requeriments del lloc de treball.
• Adquirir hàbits de puntualitat, ordre i responsabilitat en el treball.

Marc curricular (cont.)

RELACIÓ AMB EL MÒDUL
Objectius del mòdul amb què es relaciona la unitat didàctica:
• Utilitzar les funcions bàsiques dels sistemes operatius habituals en la gestió i la recerca de carpetes i d’arxius.
• Aplicar tècniques d’arxiu i classificació bàsiques i habituals en la codificació i l’organització de documentació
administrativa tipus, utilitzant arxius físics o informàtics.
• Utilitzar les tècniques bàsiques d’accés, entrega, transferència, eliminació de documents i d’arxius, en funció
dels diferents nivells d’accés, conservació i vigència.
• Utilitzar les funcions bàsiques de bases de dades necessàries, introduint, ordenant, consultant i presentant
informació de forma actualitzada.
Blocs de continguts amb què es relaciona la unitat didàctica:
• Utilització bàsica dels sistemes operatius habituals.
• Tècniques bàsiques d’arxiu i classificació de documentació administrativa.
• Actualització i extracció d’informació en bases de dades.
• Utilització d’equips de reprografia.
•Enquadernació funcional.
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UNITAT DIDÀCTICA

Tècniques bàsiques d’arxiu
Temporalització
Objectius

24 hores (primer trimestre).
En finalitzar aquesta unitat didàctica, l’alumne serà
capaç de:
• Utilitzar els diferents sistemes d’arxiu de
documentació i localització introduint els codis
precisos i mantenir actualitzat i operatiu el sistema
d’arxiu traspassant i esporgant els documents
d’acord amb els terminis i les instruccions rebudes,
de manera que es permeti una recerca ràpida dels
documents.

Competències
bàsiques
que es
treballen

• Competència en comunicació lingüística: comprensió
oral i escrita d’informació i d’instruccions, expressió
oral i escrita.
• Tractament de la informació i competència digital:
alfabetització digital, obtenció i organització
d’informació i, en general, tots els aprenentatges que
es deriven de la unitat didàctica.
• Competència per aprendre a aprendre: organització
de la informació, obtenció de protocols aplicables a
diferents situacions.

Continguts

• Reconeixement de les característiques bàsiques de
l’arxiu: definició, importància, finalitats, tipus i
àmbits.
• Utilització dels sistemes d’organització, classificació
i codificació en funció del tipus d’informació i
documentació, i les característiques de classificació
establertes per l’organització.
• Ús dels procediments previs a l’arxiu: codificació de
documentació, unificació de documents.
• Manteniment de l’arxiu físic i informàtic: material,
infraestructura d’arxiu, mètodes d’arxiu, unitats de
conservació.
• Seguiment, emmagatzematge, conservació i
esporgada de documents.
• Accés, seguretat i confidencialitat de la informació
i documentació, d’acord amb els procediments
establerts, amb els indicadors precisos.
• Ubicació a l’arxiu dels documents i la informació que
s’ha d’arxivar, utilitzant amb correcció els mitjans
disponibles i aplicant els criteris establerts que
garanteixin la conservació i l’accés de forma eficaç i
eficient.
• Lliurament de la informació arxivada en suport
convencional seguint les instruccions rebudes, i
respectant els procediments interns i la normativa
vigent.
• Cura en l’emplenament dels documents i/o impresos.
• Responsabilitat en l’ús dels aparells i en el seu
manteniment.
• Iniciativa per resoldre problemes que s’originin
en el context de les situacions en què es pugui
desenvolupar la seva activitat.
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Avaluació
Criteris

• En un supòsit pràctic, convenientment caracteritzat, en què es proporciona documentació tipus:
		 - Identificar els suports d’arxiu en funció de la freqüència de consulta o utilització de la documentació aportada.
		 - Classificar els documents en funció del tipus d’empresa i la freqüència d’ús.
		 - Aplicar les regles de classificació d’arxius: alfabètiques, numèriques, alfanumèriques o altres.
		 - Organitzar físicament la documentació en l’arxiu proposat.
		 - Utilitzar software per guardar i localitzar documents de forma organitzada i accessible.
• En un supòsit pràctic, convenientment caracteritzat, en què s’especifiquin les tasques que s’han de
desenvolupar i el sistema d’arxiu disponible:
		 - Aplicar els processos administratius d’arxiu -classificació, codificació, arxiu previ i arxiu- gestionant i
			 organitzant la documentació en arxius físics en paper o a través de procediments informàtics.
		 - Aplicar els processos de control i seguiment de documents prestats emplenant els formularis corresponents.
		 - Identificar els processos d’entrega, transferència i eliminació de documents i d’arxius.
		 - Precisar els estris d’accés d’arxius, d’acord amb diferents circumstàncies ambientals.
		 - Diferenciar els recursos de transferència i eliminació d’arxius i de documents.
• En un supòsit pràctic de simulació, convenientment caracteritzat, d’accés, conservació i vigilància d’un sistema d’arxiu:
		 - Descriure la mecànica per al control de documents. Identificar la documentació dels arxius d’acord amb el
			 seu tractament: arxius de gestió, intermedis i històrics.
		 - Relacionar els criteris de conservació aplicables d’acord amb el tipus de document.
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Avaluació (cont.)

Procediments i
instruments

L’avaluació de l’alumnat es du a terme de manera contínua. Per a això ens servim dels següents procediments i
instruments:
Al llarg del curs, els alumnes elaboren un dossier amb els seus apunts i amb els treballs, activitats i exercicis que
realitzen, que arxiven de manera que en acabar constitueixi un manual del que han fet a classe durant el curs.
D’aquest dossier valoram:
• La presentació.
• El manteniment.
• L’ús que se’n fa.
Aquesta unitat didàctica forma part del dossier, atès que durant tot el curs es fa imprescindible consultar-la com
a manual per desenvolupar altres taques de la resta d’unitats didàctiques d’altres mòduls.
En les activitats orals o escrites i en la resolució d’exercicis tenim en compte:
• El grau de coneixement dels continguts, documents i operacions que demostra, i l’autonomia amb què s’apliquen.
• La comprensió i anàlisi de textos i normes, la seva interpretació i aplicació.
• La qualitat dels treballs.
• La claredat de les exposicions.
• L’interès i la participació.
• La iniciativa i creativitat a l’hora de resoldre problemes.
Al llarg de la unitat també valoram la participació de l’alumne dins la classe, en els treballs i activitats i en la
resolució d’exercicis i qüestionaris. Tendrem en compte:
• Les seves intervencions.
• Les explicacions sobre els exercicis i activitats proposades.
• El seu interès i dedicació.

Criteris de
qualificació

La qualificació al final s’obté de la següent manera: 40 % continguts conceptuals, 40 % continguts
procedimentals i 20 % continguts actitudinals.
• Assimilació dels conceptes (40%):
		 - Proves escrites
		 - Qüestionaris
		 - Dossier...
• Aplicació dels procediments (40%):
		 - Resolució de exercicis
		 - Autonomia
• Actituds (20%):
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Quadern de classe (organització...)
Participació
Comportament
Assistència...
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Metodologia
Les característiques bàsiques són les següents:
Els alumnes realitzen treballs en grup i de forma individual. Aquests treballs són de caire pràctic i s’hi han d’aplicar els continguts extrets
del material aportat pel professor o d’altres (llibres, fotocòpies, recerques a Internet, etc...).
Les activitats recreen situacions que motiven l’alumne a assolir els objectius, promovent la investigació i l’interès per l’ exploració de
nous coneixements, de forma que amb l’ ajuda del debat i l’observació s’obtenguin solucions satisfactòries.
Les classes es desenvolupen sempre a l’aula d’informàtica (aula-taller d’oficina). El professor dirigeix, organitza i orienta als alumnes, i
ajuda a aquells que no assoleixen els objectius, graduant aquesta ajuda fins que sigui just la imprescindible, de manera que l’ alumne,
en acabar el seu treball, se senti satisfet i estimulat a seguir endavant.

Espais
Materials i
recursos

Agrupament

Atenció a la
diversitat
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Aula d’informàtica (aula – taller d’oficina).
• Equips informàtics.
• Impressores.
• Programes (processador de text).
• Projector.
• Apunts elaborats pel professor.
• Fotocòpies d’impresos, etc.
• Consultes a través d’Internet a diferents webs, etc.
Les activitats que es realitzen en la unitat didàctica són de tipus individual, ja que recreen les situacions de treball
que l’alumne/a pot trobar en el seu entorn laboral. Encara així, en totes es preveuen moments per a la interacció
i l’ajuda entre els alumnes.
La manera d’adaptar-se als diferents ritmes o capacitats de treball consisteix en l’elaboració d’exercicis de
contingut similar però d’inferior dificultat per als alumnes amb necessitat específica de suport educatiu. Al
mateix temps, animam els companys a ajudar-se a realitzar la tasca diària dins l’aula.
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Activitats
ACTIVITAT. 01 - L’arxiu
ACTIVITAT. 02 - Organització de la informació

Tipus d’activitat: desenvolupament l Durada: 3 h. (1 bloc de 3 sessions)

ACTIVITAT. 03 - Procediments previs a l’arxiu

Tipus d’activitat: desenvolupament l Durada: 3 h. (1 bloc de 3 sessions)

ACTIVITAT. 04 - Manteniment de l’arxiu

Tipus d’activitat: desenvolupament l Durada: 3 h. (1 bloc de 3 sessions)

ACTIVITAT. 05 - Procediments previs a l’arxiu

Tipus d’activitat: desenvolupament l Durada: 3 h. (1 bloc de 3 sessions)

ACTIVITAT. 06 - Síntesi
ACTIVITAT. 07 - Prova teòrica - pràctica
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Tipus d’activitat: inicial l Durada: 3 h. (1 bloc de 3 sessions)
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Tipus d’activitat: Sintesi - reforç l Durada: 3 h. (1 bloc de 3 sessions)

Tipus d’activitat: avaluació l Durada: 2 h. (1 bloc de 3 sessions)

Activitat. 01
L’arxiu

OBJECTIUS

DESCRIPCIÓ i METODOLOGIA

• Valorar la importància de l’arxiu dins
l’empresa o organismes, i reconèixer-ne els
tipus, segons l’àmbit.

• Entregam als alumnes apunts fotocopiats
dels continguts d’aquesta activitat:
- Definició d’arxiu,
- Importància de l’arxiu en l’empresa,
- Finalitats de l’arxiu,
- Tipus d’arxius,
- Àmbits en què s’utilitza l’arxiu
• Les fotocòpies es llegeixen en veu alta,
explicam els conceptes teòrics i resolem els
dubtes que puguin sorgir d’aquesta lectura.

Tipus d’activitat: inicial
Durada: 3 hores
Espai: Aula taller d’informàtica

CONTINGUTS

Recursos didàctics:
• Ordinador amb connexió
a Internet
• Projector
• Impressores
• Apunts i exercicis pràctics
proporcionats pel professor.

• L’arxiu:
- definició
- importància
- finalitats
- tipus
- àmbits.

Tipus d’agrupament de l’ alumnat:
Individual
Parelles

• El professor supervisa la realització dels casos
pràctics al llarg del procés, donant suport a
l’alumne per resoldre’ls.
• En acabar, comprovam si tots els alumnes
han resolt els exercicis i els han guardat
correctament al dossier, donant suport a
aquells que hagin quedat enrere.

Petit grup
Grup classe

PROCÉS DE L’ACTIVITAT
• Preliminar (durada: 40’):
Lectura i explicació dels conceptes teòrics,
resolució de dubtes
• Desplegament (durada: 120’):
Casos pràctics.
• Cloenda (durada: 20’):
Comprovacions finals.
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• Desprès, i d’acord amb les instruccions
donades pel professor, es posen en pràctica
els conceptes teòrics - pràctics: entregam als
alumnes 3 casos pràctics que inclouen tots
els continguts d’aquesta activitat. Aquests
casos pràctics es realitzen amb els mitjans
informàtics, utilitzant el processadors de
textos, bases de dades i recerques a Internet.
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• Els alumnes també han de comprovar que
els equips informàtics quedin apagats i l’aula
desada.

AVALUACIÓ
• Realització de l’exercici pràctic.
• Atenció i l’interès en l‘exposició teòrica.
• Actitud al llarg de l’activitat.

Activitat. 02
Organització de
la informació

OBJECTIUS

DESCRIPCIÓ i METODOLOGIA

• Ordenar, classificar i codificar la
documentació, en suport convencional
o digital, introduint els codis precisos i
respectant els procediments de l’organització
i les instruccions rebudes, de manera que es
permeti una cerca ràpida.

• Entregam als alumnes apunts fotocopiats
dels continguts d’aquesta activitat:
- Els sistemes d’organització de la
		 informació.
- La classificació de la informació.
- Codificació en funció del tipus
		 d’informació.
• Es llegeixen les fotocòpies en veu alta,
explicam els conceptes teòrics i resolem els
dubtes que puguin sorgir d’aquesta lectura.

Tipus d’activitat: desenvolupament
Durada: 3 hores
Espai: Aula taller d’informàtica
Recursos didàctics:
• Ordinador amb connexió
a Internet
• Projector
• Impressores
• Apunts i exercicis pràctics
proporcionats pel professor.

CONTINGUTS

• Després, i d’acord amb les instruccions
donades pel professor, els alumnes posen en
pràctica els conceptes teòrics - pràctics: els
entregam 4 casos pràctics que inclouen tots
els continguts d’aquesta activitat.

• Coneixement i ús dels sistemes d’organització,
classificació i codificació en funció del tipus
d’informació i documentació.

Tipus d’agrupament de l’ alumnat:
Individual
Parelles

Petit grup
Grup classe

PROCÉS DE L’ACTIVITAT

AVALUACIÓ

• Preliminar (durada: 40’):
Lectura i explicació dels conceptes teòrics,
resolució de dubtes

• Realització de l’exercici pràctic.

• Desplegament (durada: 120’):
Casos pràctics.

• Actitud al llarg de l’activitat.

• Cloenda (durada: 20’):
Comprovacions finals.
8

Unitat didàctica: TÈCNIQUES BÀSIQUES D’ARXIU - MF0971_1: Reproducció i arxiu

• Atenció i l’interès en l‘exposició teòrica.

Activitat. 03
Procediments
previs a l’arxiu

OBJECTIUS

DESCRIPCIÓ i METODOLOGIA

• Rebre, registrar, distribuir, classificar i
codificar la documentació, abans de l’arxiu.

• Entregam als alumnes apunts en fotocòpies
dels continguts d’aquesta activitat:
- Els procediments previs a l’arxiu.
- Codificació de documentació.
- Unificació de documents.

CONTINGUTS

Tipus d’activitat: desenvolupament

• Realització dels procediments previs a l’arxiu:
codificació de documentació, unificació de
documents.

Durada: 3 hores
Espai: Aula taller d’informàtica
Recursos didàctics:
• Ordinador amb connexió
a Internet
• Projector
• Impressores
• Apunts i exercicis pràctics
proporcionats pel professor.

• Es llegeixen les fotocòpies en veu alta,
explicam els conceptes teòrics i resolem els
dubtes que puguin sorgir d’aquesta lectura.
• Desprès, i d’acord amb les instruccions
donades pel professor, els alumnes posen en
pràctica els conceptes teòrics - pràctics: els
entregam 4 casos pràctics que inclouen tots
els continguts d’aquesta activitat. Aquests
casos pràctics es realitzaran amb els mitjans
informàtics, utilitzant el processadors de
textos, bases de dades i recerques a Internet.

Tipus d’agrupament de l’ alumnat:
Individual
Parelles

Petit grup
Grup classe

PROCÉS DE L’ACTIVITAT

AVALUACIÓ

• Preliminar (durada: 40’):
Lectura i explicació dels conceptes teòrics,
resolució de dubtes

• Realització de l’exercici pràctic.

• Desplegament (durada: 120’):
Casos pràctics.

• Actitud al llarg de l’activitat.

• Cloenda (durada: 20’):
Comprovacions finals.
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• Atenció i interès en l‘exposició teòrica.

Activitat. 04
Manteniment
de l’arxiu

OBJECTIUS

DESCRIPCIÓ i METODOLOGIA

• Mantenir en condicions òptimes de
funcionament els equips i els recursos de
reproducció i d’arxiu, detectant i esmenant
les incidències o gestionant-ne la reparació,
d’acord amb les indicacions dels manuals
i les instruccions rebudes, per afavorir el
funcionament normal de l’oficina.

• Entregam als alumnes apunts en fotocòpies
dels continguts d’aquesta activitat:
- Requeriments de manteniment de l’arxiu
		 físic i informàtic.
- Material necessari i infraestructura.
- Mètodes d’arxiu.
- Unitats de conservació.
• Es llegeixen les fotocòpies en veu alta,
explicam els conceptes teòrics i resolem els
dubtes que puguin sorgir d’aquesta lectura.

Tipus d’activitat: desenvolupament
Durada: 3 hores
Espai: Aula taller d’informàtica
Recursos didàctics:
• Ordinador amb connexió
a Internet
• Projector
• Impressores
• Apunts i exercicis pràctics
proporcionats pel professor.

CONTINGUTS
• Manteniment de l’arxiu físic i informàtic:
material, infraestructura d’arxiu, mètodes
d’arxiu, unitats de conservació.

• Desprès, i d’acord amb les instruccions
donades pel professor, els alumnes posen en
pràctica els conceptes teòrics - pràctics: els
entregam 4 casos pràctics que inclouen tots
els continguts d’aquesta activitat. Aquests
casos pràctics es realitzaran amb els mitjans
informàtics, utilitzant el processadors de
textos, bases de dades i recerques a Internet.

Tipus d’agrupament de l’ alumnat:
Individual
Parelles

Petit grup
Grup classe

PROCÉS DE L’ACTIVITAT
• Preliminar (durada: 45’):
Lectura i explicació dels conceptes teòrics,
resolució de dubtes
• Desplegament (durada: 100’):
Casos pràctics.
• Cloenda (durada: 20’):
Comprovacions finals.
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AVALUACIÓ
• Realització de l’exercici pràctic.
• Atenció i interès en l‘exposició teòrica.
• Actitud al llarg de l’activitat.

Activitat. 05
Procediments
previs a l’arxiu

OBJECTIUS

DESCRIPCIÓ i METODOLOGIA

• Traspassar i purgar els documents arxivats
convencionalment o electrònicament d’acord
amb les normes, terminis i instruccions
rebudes, per mantenir actualitzat i operatiu el
sistema d’arxiu.

• Entregam als alumnes apunts en fotocòpies
dels continguts d’aquesta activitat:
- Necessitat i mecanismes de seguiment,
		 emmagatzematge, conservació i
		 esporgada de documents.
- Necessitat i mecanismes per garantir
		 l’accés, la seguretat i la confidencialitat de
		 la informació i la documentació.

• Garantir l’accés, la seguretat i la
confidencialitat de la informació.
Tipus d’activitat: desenvolupament

• Es llegeixen les fotocòpies en veu alta,
explicam els conceptes teòrics i resolem els
dubtes que puguin sorgir d’aquesta lectura.

Durada: 3 hores
Espai: Aula taller d’informàtica
Recursos didàctics:
• Ordinador amb connexió
a Internet
• Projector
• Impressores
• Apunts i exercicis pràctics
proporcionats pel professor.

CONTINGUTS
• Seguiment, emmagatzematge, conservació i
esporgada de documents.
• Accés, seguretat i confidencialitat de la
informació i documentació.

• Desprès, i d’acord amb les instruccions
donades pel professor, els alumnes posen en
pràctica els conceptes teòrics - pràctics: els
entregam 4 casos pràctics que inclouen tots
els continguts d’aquesta activitat. Aquests
casos pràctics es realitzaran amb els mitjans
informàtics, utilitzant el processadors de
textos, bases de dades i recerques a Internet.

Tipus d’agrupament de l’ alumnat:
Individual
Parelles

Petit grup
Grup classe

PROCÉS DE L’ACTIVITAT

AVALUACIÓ

• Preliminar (durada: 40’):
Lectura i explicació dels conceptes teòrics,
resolució de dubtes

• Realització de l’exercici pràctic.

• Desplegament (durada: 100’):
Casos pràctics.

• Actitud al llarg de l’activitat.

• Cloenda (durada: 20’):
Comprovacions finals.
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• Atenció i l’interès en l‘exposició teòrica.

Activitat. 06
Síntesi

Tipus d’activitat: síntesi
Durada: 3 hores
Espai: Aula taller d’informàtica
Recursos didàctics:
• Ordinador amb connexió
a Internet
• Projector
• Impressores
• Apunts i exercicis pràctics
proporcionats pel professor.
Tipus d’agrupament de l’ alumnat:
Individual
Parelles

12

Petit grup
Grup classe

OBJECTIUS

CONTINGUTS

• Valorar la importància de l’arxiu dins
l’empresa o organismes.

• L’arxiu: definició, importància, finalitats,
tipus i àmbits.

• Ordenar, classificar i codificar la
documentació, en suport convencional
o digital, introduint els codis precisos i
respectant els procediments de l’organització
i les instruccions rebudes, de manera que es
permeti una cerca ràpida.

• Sistemes d’organització, classificació i
codificació en funció del tipus d’informació i
documentació.

• Rebre, registrar, distribuir, classificar i
codificar la documentació, abans de l’arxiu.
• Mantenir en condicions òptimes de
funcionament els equips i els recursos de
reproducció i d’arxiu, detectant i esmenant
les incidències o gestionant la seva reparació,
d’acord amb les indicacions dels manuals i
les instruccions rebudes, per tal d’afavorir el
funcionament normal de l’oficina.
• Mantenir en condicions òptimes de
funcionament els equips i els recursos de
reproducció i d’arxiu, detectant i esmenant
les incidències o gestionant la seva reparació,
d’acord amb les indicacions dels manuals i
les instruccions rebudes, per tal d’afavorir el
funcionament normal de l’oficina.

• Procediments previs a l’arxiu: codificació de
documentació, unificació de documents.
• Manteniment de l’arxiu físic i informàtic:
material, infraestructura d’arxiu, mètodes
d’arxiu, unitats de conservació.
• Manteniment de l’arxiu físic i informàtic:
material, infraestructura d’arxiu, mètodes
d’arxiu, unitats de conservació.
• Seguiment, emmagatzematge, conservació i
esporgada de documents.
• Accés, seguretat i confidencialitat de la
informació i documentació.

PROCÉS DE L’ACTIVITAT

• Traspassar i purgar els documents arxivats
convencionalment o electrònicament d’acord
amb les normes i terminis i les instruccions
rebudes, per mantenir actualitzat i operatiu el
sistema d’arxiu.

• Preliminar (durada: 10’):
Resum dels conceptes teòrics,
resolució de dubtes

• Garantir l’accés, la seguretat i la
confidencialitat de la informació.

• Cloenda (durada: 20’):
Comprovacions finals.
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• Desplegament (durada: 135’):
Cas pràctic.

Activitat. 06

(cont.)

Síntesi (cont.)

DESCRIPCIÓ i METODOLOGIA
En aquesta unitat didàctica realitzam una
síntesi dels continguts que hem treballat fins al
moment:

Tipus d’activitat: síntesi
Durada: 3 hores
Espai: Aula taller d’informàtica

• Entregam als alumnes un cas pràctic que
inclou tots els continguts treballats. Es
tracta d’un cas pràctic global que ens
permetrà comprovar si s’han assolits els
objectius i que, alhora, podem utilitzar com
a reforç i per preparar la prova d’avaluació
que duem a terme en la següent sessió.
• Llegim el cas en veu alta i resolem els
dubtes inicials que puguin sorgir.

Recursos didàctics:
• Ordinador amb connexió
a Internet
• Projector
• Impressores
• Apunts i exercicis pràctics
proporcionats pel professor.
Tipus d’agrupament de l’ alumnat:
Individual
Parelles
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AVALUACIÓ
• Realització de l’exercici pràctic.
• Autonomia en els procediments.
• Actitud al llarg de l’activitat.

Activitat. 07
Prova teòrica - pràctica

Tipus d’activitat: avaluació
Durada: 2 hores
Espai: Aula taller d’informàtica
Recursos didàctics:
• Ordinador amb connexió
a Internet
• Projector
• Impressores
• Prova escrita.
Tipus d’agrupament de l’ alumnat:
Individual
Parelles

Petit grup
Grup classe

OBJECTIUS

DESCRIPCIÓ i METODOLOGIA

• Comprovació final del grau d’assoliment dels
objectius per part dels alumnes, per tal de
complementar les observacions realitzades al
llarg de la unitat.
CONTINGUTS

• Entregam als alumnes una prova tipus cas
pràctic, semblant als que hem treballat a
classe durant les activitats realitzades en
aquesta unitat didàctica, i que inclou tots
els continguts (en trobareu un exemple a la
pàgina següent).

• L’arxiu: definició, importància, finalitats,
tipus i àmbits.

• Llegim la prova i explicam la manera com s’ha
de realitzar. Resolem els dubtes que puguin
sorgir.

• Sistemes d’organització, classificació i
codificació en funció del tipus d’informació i
documentació.
• Procediments previs a l’arxiu: codificació de
documentació, unificació de documents.

• En acabar, els alumnes han de desar la prova
i/o l’han d’imprimir, segons les instruccions
que els donem. També han de comprovar que
els equips informàtics queden apagats i l’aula
desada.

• Manteniment de l’arxiu físic i informàtic:
material, infraestructura d’arxiu, mètodes
d’arxiu, unitats de conservació.
• Manteniment de l’arxiu físic i informàtic:
material, infraestructura d’arxiu, mètodes
d’arxiu, unitats de conservació.
• Seguiment, emmagatzematge, conservació i
esporgat de documents.
• Accés, seguretat i confidencialitat de la
informació i documentació.

PROCÉS DE L’ACTIVITAT
• Preliminar (durada: 15’):
Lectura i explicació de la prova.
• Desplegament (durada: 90’):
Realització de la prova.
• Cloenda (durada: 15’):
Comprovacions finals.
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AVALUACIÓ
• Amb aquesta prova comprovam el grau
d’assoliment dels objectius fixats. Els
resultats dels alumnes complementaran les
observacions registrades al llarg de la unitat
didàctica.

Activitat. 07
Les funcions
bàsiques dels
documents

IES:_ ______________________________________________________________________________________ , ________ de 20_ ____
Mòdul I: Operacions Bàsiques de comunicacions
Unitat didàctica: Tècniques bàsiques d’arxiu

Nom i llinatges: ______________________________________________________________________________________________

Avaluació
Part teòrica

15

01

En que consisteix l’esporgada de la documentació?

02

Explica en què consisteixen els mètodes d’arxiu.

03

Quines són les etapes prèvies a l’arxiu?
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Activitat. 07
Les funcions
bàsiques dels
documents

Avaluació

Part pràctica
(cont.)

01

Dissenya una fitxa amb les dades de cada expedient
(número. expedient, any, nom del promotor i tipus d’obra).

02

Ordena les fitxes de forma numèrica pel número d’expedient.

03

Ordena les fitxes de forma alfabètica pel nom del promotor.

04

Ordena les fitxes de forma temàtica pel tipus d’obra.

05

Ordena les fitxes de forma cronològica per l’any de l’expedient.

06

Ordena les fitxes de forma geogràfica per població.

Al negociat d’obres d’una mancomunitat
formada per 6 Ajuntaments hi consten
els següents expedients d’obres pendents
de esmenar deficiències (i per tant
pendents d’atorgar-los la corresponent
llicència d’obres):
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PROMOTOR

POBLACIÓ

TIPUS D’OBRA
MENOR /MAJOR

2004

Martí Alomar Serra

SINEU

MENOR

2006

Jaume Ramis Perelló

SINEU

MAJOR

Nº EXPEDIENT

ANY

0024
0045
0078

2006

María Albertí Mas

PETRA

MAJOR

0089

2006

Bernat Rigo Buades

COSTITX

MENOR

0125

2006

Gabriel Sureda Pons

LLUBÍ

MAJOR

1045

2006

Antònia Perelló Gual

SANT JOAN

MAJOR

0158

2007

Margalida Font Font

PETRA

MENOR

0289

2007

Aina Màs Sureda

PETRA

MAJOR

0583

2007

Miquel Femeníes Ramis

LLUBÍ

MENOR

0798

2007

Pere Gelabert Perelló

SINEU

MAJOR

0059

2008

Àfrica Femenies Femenies

LLUBÍ

MENOR

0129

2008

Jaume Mir Mir

ALGAIDA

MAJOR

0128

2009

Josep Llompart Perelló

ALGAIDA

MAJOR

0457

2009

Miquel Femenies Más

LLUBÍ

MENOR

0459

2009

Aina Mas Martí

SINEU

MAJOR

0620

2009

Pere Gelabert Ramis

ALGAIDA

MAJOR

0645

2009

Rosa Ros Pascual

SANT JOAN

MENOR

0689

2009

Aina Ros Pascual

PETRA

MENOR

0701

2009

Rafel Bauzá Perelló

LLUBÍ

MAJOR

0709

2009

Pau Perelló Gual

PETRA

MENOR

