VISITES
Visites a l'Arxiu Municipal de Borriana
Si ho desitgeu, podeu sollicitar una visita guiada a l'Arxiu Municipal de Borriana.
L'horari és de dilluns a divendres al matí.
Per a acudir a les visites és imprescindible concertar cita prèvia. La sollicitud pot realitzar-se a
través del correu electrònic arxiu@burriana.es o cridant al telèfon 964 510 062 (ext. 270).

GUIA DIDÀCTICA
1. INTRODUCCIÓ
Les visites s'adrecen preferentment a alumnes de 4t d'ESO i 1r de batxillerat d'Humanitats i
Ciències Socials que cursen les corresponents assignatures d'història, així com assignatures
optatives relacionades amb la història i la cultura, encara que també poden sollicitar-ho altres
cursos a criteri del professorat. L'activitat està enfocada a conéixer què és un arxiu municipal i
donar a l'alumnat una visió general de la documentació que custodia i la seua utilitat com a font
d'investigació.
2. OBJECTIUS
1. Descobrir l'Arxiu Municipal com a institució que custodia el patrimoni documental
municipal i installacions destinades a contenidor d'este.
2. Adquirir els coneixements necessaris per a comprendre les funcions de l'Arxiu
Municipal: com a servei públic, en fer accessibles els documents al ciutadà, i com a
servei general de l'administració municipal, rebent, conservant i servint els documents.
3. Realitzar una primera aproximació dels alumnes com a usuaris d'un arxiu municipal,
conéixer la documentació i els recursos que este servei proporciona a l'investigador.
4. Crear interés per cuidar i valorar els béns històrics municipals, en especial el patrimoni
documental.
3. CONTINGUTS
1. Què és l'Arxiu Municipal i com són les seues installacions?
2. Documents conservats en l'Arxiu Municipal.
3. Quins serveis ens ofereix l'Arxiu Municipal si volem fer un treball d'investigació
històrica?
4. ACTIVITATS
1. Lectura del material didàctic. Activitat que es realitza a l'aula abans de la visita.
Opcional a criteri del professorat.
2. Visita a l'Arxiu:
2.1
Exposició de continguts pel personal de l'Arxiu.
2.2
Visualització de documents de distints períodes històrics, classes i suports.
2.3
Acostament al material propi d'un arxiu. Es passaran unitats d'installació de la
documentació, materials propis de treball d'arxiu, utensilis, distints suports
documentals, perquè els estudiants puguen tocar-los i manipular-los.
2.4
Recorregut per les installacions.

5. RECURSOS
- Material didàctic i personal de l'Arxiu Municipal.
- Màxim aproximat de 10 alumnes per visita. Els alumnes han d'anar acompanyats per personal
docent del seu centre d'ensenyament.
MATERIAL DIDÀCTIC PER A L'ALUMNAT
1. Què és l'Arxiu Municipal i com són les seues installacions?
L'Ajuntament està organitzat en seccions i negociats. Estes seccions i negociats produeixen
documentació en l'exercici de les seues funcions.
En un primer moment els expedients es guarden en els arxius de les oficines (mentre s'estan
tramitant o es consulten amb molta freqüència), però, a mesura que transcorre el temps, els
expedients més antics passen ordenadament a l'Arxiu Municipal (este procediment s'anomena
TRANSFERÈNCIA).

Transferència
Oficines Ajuntament

Documentació
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L'Arxiu s'encarrega de realitzar els processos tècnics necessaris perquè la documentació i la
informació que esta conté estiga ràpidament i fàcilment ACCESSIBLE per als treballadors de
l'Ajuntament, en cas que tornen a necessitar-la, però també per a altres administracions, els
investigadors històrics, científics... i els ciutadans en general, sempre que les lleis ho permeten.
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L'Arxiu també s'encarrega de destruir la documentació que passats uns anys ja no és d'utilitat i
de conservar per sempre en bones condicions aquella que és de conservació permanent. Abans
de poder eliminar documents se n'ha de fer la VALORACIÓ. Este procés està regulat per les
lleis, les taules de valoració documental han de ser aprovades per la Junta Qualificadora de
Documents Administratius.
Calendaris de conservació
Documental

Conservació permanent
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L'Arxiu custodia tota la documentació en un lloc conegut com a DIPÒSIT. Perquè l'espai estiga
ben aprofitat, l'Arxiu té unes prestatgeries que s'anomenen compactes, perquè es mouen sobre
uns rails estalviant la superfície que ocuparien els corredors.

Però, com veurem més endavant, l'Arxiu també té documents de grans mides, com ara plànols,
o en suports diferents al paper, com DVD. A fi de guardar estos materials, l'Arxiu compta amb
mobiliari especial: planer, prestatgeries per a DVD...
Un excés de temperatura i humitat pot danyar la documentació, per això l'Arxiu disposa d'un
aparell que registra la temperatura i humitat del dipòsit anomenat data logger, que alerta en
cas que els valors de temperatura i humitat arriben a límits perillosos. També compta amb
altres mesures de seguretat com ara càmera de vigilància, extintors, mesures per a control de
plagues...

¡¡¡PERiLL!!! ¡¡¡ALARMA!!!

Data logger

2. Documents conservats a l'Arxiu Municipal
Els documents conservats a l'Arxiu Municipal contenen informació de qualsevol data, forma i
suport material, produïts i rebuts per l'Ajuntament de Borriana en l'exercici de les seues
competències.
A més, també hi ha altres documents i colleccions que s'han incorporat a l'Arxiu Municipal
sobretot per estar relacionats amb Borriana i tenir valor històric i cultural.

(compres, donacions...)

A l'Arxiu Municipal trobem documents amb característiques externes diferents.
La majoria de documents estan en paper, però antigament es van utilitzar altres suports com el
pergamí i avui dia hi ha documents en suports informàtics.

Pergamí

>

Paper

>

Suports informàtics

3. Quins serveis ens ofereix l'Arxiu Municipal si volem fer un treball d'investigació històrica?
- A l'Arxiu Municipal es poden consultar:


els documents.



els instruments de descripció que es realitzen a l'Arxiu i que ens
serveixen per a localitzar els documents que tracten el tema que ens
interessa estudiar: inventaris, catàlegs, guies, bases de dades...

Imatge. El personal de l'Arxiu realitza la DESCRIPCIÓ ARXIVÍSTICA dels
documents introduint la informació necessària per a després poder
localitzar-los.


l'hemeroteca (collecció de publicacions periòdiques).



la biblioteca auxiliar (petita collecció de llibres sobre història local,
arxivística...).

- A l'Arxiu Municipal podem aconseguir còpies d'alguns documents.
- El personal de l'Arxiu Municipal pot ajudar-nos a:


resoldre els dubtes que tinguem sobre la documentació del mateix
Arxiu.



orientar-nos per a buscar un document que es trobe en altres arxius.



trobar altres fonts per a l'estudi de la història local: llibres, revistes...

