
 

 

 

 

Curs d’Especialització d’Arxius dels Drets Humans, 
Gènere i Diversitat, 2ª edició 

 
1. Informació general 

Presentació 
L'Escola Superior d'Arxivística i Gestió Documental de la Universitat Autònoma de Barcelona 

(ESAGED-UAB), organitza aquest curs d'especialització en Arxius dels Drets Humans, amb un 

enfocament de gènere per tal de promoure la formació de professionals de les organitzacions 

públiques i privades del sector de l'arxiu i dels drets humans. 

Amb aquest curs pretén fomentar el domini de conceptes i tècniques, aplicar-los tant des dels 

propis serveis arxivístics com des de la perspectiva del professional independent. 

Un cop superat el curs, l'estudiant tindrà les eines necessàries per poder dur a terme les tasques 

de comunicació i divulgació en l'àmbit de les institucions arxivístiques i les empreses de gestió 

documental. 

Modalitat: El curs es realitza en modalitat online síncrona i a través del Campus Virtual. 

Durada del curs: 6 ECTS, equivalents a 150 hores d'estudi per a l'alumne. 

Calendari: Dilluns i dijous de 18:30h a 20:30h del 13/09/2021 al 17/12/2021. Data límit del 

lliurament del treball final de curs: 25/01/2022. 

Accés: No es requereixen requisits previs d'accés. És aconsellable tenir coneixements de gestió 

dels documents i arxius. 

Títol: Certificat d'aprofitament del curs d'especialització en "Arxius dels Drets Humans, Gènere i 

Diversitat" expedit per l'Escola Superior d'Arxivística i Gestió Documental de la Universitat 

Autònoma de Barcelona. 

Nombre màxim d'estudiants: 60 per curs. 

Idioma: 100% castellà. 



 

 

 

2. Pla d’estudis 

1. Arxius en drets humans, memòria històrica i enfocament de gènere 
 

1.1. Arxius i Drets Humans: conceptes fonamentals 
- Els arxius com a fonts fonamentals per a les accions de la recerca de la veritat, la 

justícia i la promoció de les polítiques de memòria. 
- El rol dels fitxers en els processos de redemocratització. 
- El valor del testimoni per a la transmissió d e les experiències traumàtiques. 
- Tipologia d'institucions dedicades a l'organització i accés als documents relacionats 

amb els DDHH. 
1.2. Aproximació de Gènere a la memòria històrica 

- Com fer memòria històrica amb Enfocament de Gènere? 
- Arxius i gènere. 

 

2. Les polítiques d'arxivística pels arxius de drets humans i memòria històrica 
2.1. Polítiques arxivístiques i de memòria històrica 

- La configuració de mínims en perspectiva de la Memòria Històrica. 
- Les polítiques de la memòria com a mecanisme de transmissió dels passats tràgics i 

la seva importància pedagògica com a prevenció. 
- Polítiques arxivístiques per a la rehabilitació i reparació de les víctimes de violacions 

dels Drets Humans. 
- Polítiques arxivístiques pel Dret a Saber, el Dret a la Veritat i el Dret a la Justícia: els 

arxius al servei dels ciutadans i els tribunals. 
- Polítiques arxivístiques i perspectives de gènere. 
- Els arxius de Drets Humans per a la justícia de transició: Referents Internacionals i 

nacionals. 
- El paper dels arxivers. 

2.2. Projectes de memòria històrica 
- Com elaborar un projecte de memòria històrica. 
- Difusió i dinamització de la Memòria Històrica des d'una perspectiva de gènere. 
- Com mesurar l'impacte d'un projecte per a la difusió de la memòria històrica i les 

aliances per a la memòria. 
- Cas d'estudi: memòria històrica a Llatinoamèrica. Polítiques comparades (El cas 

argentí, xilè i colombià). 
- Cas d'estudi: Memòria històrica a Europa (El cas espanyol, alemany i grec). 



 

 

 
 

 

3. El tractament tècnic dels drets humans i arxius de gènere 
3.1. Tractament tècnic dels arxius en drets humans amb perspectiva de Gènere: 

- Reunió, organització i valoració. 
- Preservació i difusió. 
- Cas d'estudi: Anàlisi documental i peritatges tècnics arxivístics a Guatemala, 

contribucions a la discussió. 
- Cas d'estudi: protocol per al tractament de fons de gènere (Arxiu Municipal de 

Terrassa). 
- Cas d'estudi: Memòria històrica al món: les víctimes de la II Guerra Mundial, els boat 

people i la Guerra dels Balcans. 
 
 

4. L'ús de la informació, protecció de dades i desclassificació 
4.1. Accés a la informació, protecció de dades i desclassificació 
4.2. Usos socials i pedagògics dels arxius del HRD 

- Usos socials i pedagògics dels Arxius dels DDHH produïts i recollits per 
organitzacions socials, de víctimes, defensores dels DDHH. 

- Per què, per a què i com comunicar la memòria històrica. 
- Estudi de cas: Ús de documents arxivístics en procediments judicials. Reflexions. 
- Estudi de cas: Les organitzacions Civils, arxius, guerra i exili: el cas argentí. 

 
 

5. Participació ciutadana i organitzacions socials. Mecanismes de participació. 
5.1. Impacte polític de les organitzacions: 

- Cas d'estudi: Arxiu, guerra i exili. Associació Arxius, Guerra i Exili. 
- Cas d'estudi: Arxivers Sense Fronteres. 

5.2. Interculturalitat, diversitat, educació i participació ciutadana: 
- Cas d'estudi: memòries i arxius LGTBI. 
- Cas d'estudi: Visibilitzar la violència sense violentar l’arxivística (Andrés Park). 
- Cas d'estudi: Projecte cuéntalo. 

 
 

6. Treball final de curs. 



 

 

3. Docents 
• Ramon Albech i Fugueres 

• Maria Teresa Duque 

• César Osorio Sánchez 

• Anna Villarroya 

• Remei Perpinyà Morera 

• Marta Lucía Giraldo 

• Mariana Nazar 

• Ana Carla Ericastilla 

• Alicia València Cerdà 

• Gustau Castanyer 

• Celina Flores 

• Vicenç Ruíz Gómez 

• Dolores Cabra 

• Núria Carreras 

• Graciela Karababikian 

• Andres Pak Linares 

• Aniol Maria 

• Montserrat Canela 

 
4. Metodologia 

En la modalitat d'impartició online, l'estudiant s'integra en un entorn virtual (plataforma 
Moodle) que possibilita el seu aprenentatge. Les seves característiques fonamentals són: 

• El procés formatiu es duu a terme de forma remota. 

• La plataforma és accessible a través d'Internet amb un navegador estàndard. 

• Operativa 24 hores els 7 dies de la setmana, facilitant una gran flexibilitat en l'estudi. 

• Guiatge i orientació a l'estudiant al llarg del curs, proporcionant suport i 
comunicació constantment. 

• L'entorn virtual inclou el contingut teòric del curs i els recursos addicionals (fòrums, xat, 
classes virtuals) que permeten un millor aprenentatge. 

 
5. Matrícula 

Preu total: 490€. 
 
 

  


