
Aquest curs és una continuació del Curs d'Extensió Universitària "LECTURA 
I INTERPRETACIÓ DE DOCUMENTS MEDIEVALS CATALANS. CURS DE 
PALEOGRAFIA I DIPLOMÀTICA". La finalitat principal és el d'ensenyar a 
treballar la documentació inèdita medieval en profunditat per tal que els 
estudiants adquireixin les habilitats necessàries per a dur a terme una 
recerca històrica de qualitat. 
 
Objectius del curs: 
1. Adquirir eines per a l'anàlisi crítica dels documents de cara a establir el 
seu valor com a font històrica. 
2. Aprofundir en la recerca amb fonts inèdites. 
 3. Adquirir eines per a la difusió del patrimoni documental: transcripció i 
edició correcta dels textos. 
 4. Iniciar-se en l'elaboració de publicacions científiques. 
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Calendari i horaris: Del 10 de febrer al 6 de maig de 2015 
Dimarts, de 18h30 a 20h30 (2 crèdits de reconeixement 

acadèmic, pendent d’aprovació) 

Lloc: Seminari del Departament d’H. Medieval, Paleografia i 
Diplomàtica (Facultat de Geografia i Història) 

Preu del curs 120€ + taxes 

Matrícula: Del  15 al 31 de gener de 2015 a la Secretaria de Màsters i 
Postgraus de la Facultat (places limitades)  

Correus de 
contacte: 

ecantarell@ub.edu 
mireia_comas@ub.edu 

mailto:ecantarell@ub.edu
mailto:mireia_comas@ub.edu


Programa: 
 
1. L’anàlisi crítica de la documentació medieval. El seu valor com a font 
històrica. 

1.1. Institucions productores de documents 
1.2. Tipologies documentals 
1.3. L’estructura dels documents 

2. La difusió del patrimoni documental. 
2.1. Criteris de transcripció i edició documental. Darreres tendències. 
2.2. Datació. Regest. Taula de tradició. Problemes en la transcripció. 
2.3. Índexs (topònims, antropònims, matèries, etc.) 

3. Els arxius: recerca en els fons documentals catalans medievals 
3.1. Utilització i interpretació dels instruments de descripció 
3.2. Selecció i buidat documental: guia pràctica 

4. Presentació dels resultats de la recerca 
4.1. El procés de redacció d’una publicació científica 
4.2. La publicació en revistes científiques: normes i qualificació de les 
revistes 
4.3. La citació bibliogràfica 
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