Curs d’Especialització en Arxius i Drets Humans: Referents
internacionals en Contextos de Post-conflicte
1. Informació general
Presentació
L’Escola Superior d’Arxivística i Gestió de Documents de la Universitat Autònoma de Barcelona
(ESAGED-UAB), el Centre Nacional de Memòria Històrica de Colombià, l’Arxiu Històric de la
Policia Nacional de Guatemala i Arxivers sense Fronteres-Espanya, organitzen el Curs d’
especialització en Arxius i Drets Humans: referents internacionals en Contextos de Post-conflicte,
amb la finalitat de propiciar la formació dels professionals que treballen en organitzacions
publiques i privades del sector dels arxius i drets humans.
Modalitat: El curs es realitza en modalitat online a través del campus virtual.
Duració del curs:
200 hores (8 ECTS)
Calendari: A determinar.
Accés: No es necessari cap requisit previ d’accés.
Titulació: Certificat d’aprofitament del d’especialització en Arxius i Drets Humans: referents
internacionals en Contextos de Post-conflicte.
Nombre màxim d’alumnes: 60 per curs.
Idioma: Espanyol.

2. Continguts del curs
1. Els arxius de drets humans i memòria històrica: concepte i característiques
1.1. Arxius i polítiques de memòria
2. Polítiques arxivístiques per als arxius de DDHH i MH
2.1. Polítiques arxivístiques per a la Justícia Transaccional
2.2. Polítiques arxivístiques per a la rehabilitació i la reparació de les víctimes de violacions de
drets humans
2.3. Polítiques arxivístiques per al Dret a Saber, el Dret a la Veritat i el Dret a la Justícia: els arxius
al servei dels ciutadans i els tribunals
2.4. Polítiques arxivístiques i memòria: centres de memòria i sistemes arxivístics
3. Estàndards Internacionals per a l'accés als arxius de drets humans
3.1. Les directrius dels organismes internacionals
3.2. Accés a la informació, protecció de dades i desclassificació
4. Tipologia d'institucions dedicades als DDHH i MH
4.1. Tipologia d'institucions dedicades a l'organització i accés als documents relacionats amb els
drets humans.
4.2. Les organitzacions civils: el cas argentí
4.3. Les organitzacions civils: arxiu, guerra i exili
5. El tractament arxivístic: aplec, organització, valoració i preservació
5.1. Els arxius dels tribunals penals internacionals
5.2. Tractament tècnic dels arxius de DDHH en contextos de transaccionalitat
6. Arxius d'organitzacions socials i de víctimes
6.1. Usos socials i pedagògics
6.2. Usos per a la investigació
7. Estudis de casos: usos informatius i jurídics dels arxius de DDHH i MH
7.1. Reptes dels arxius públics guatemalencs enfront dels fons documentals relacionats amb
violacions de drets humans.
7.2. Anàlisi documental i peritatges tècnics arxivístics a Guatemala, aportacions a la discussió.
7.3. Ús de documents d'arxiu en processos judicials
8. Elaboració del Treball de Fi de Curs. Obligatori per aprovar el curs
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4. Metodologia
En la modalitat online, l'estudiant s'integra en un entorn virtual (plataforma Moodle) que
possibilita el seu aprenentatge. Les seves característiques fonamentals són:
 El procés formatiu és durà a terme a distància
 Plataforma accessible a través d'Internet amb un navegador estàndard
 Operativa 24 hores els 7 dies de la setmana, permetent una gran flexibilitat en l'estudi
 Es guia i orienta a l'estudiant durant el curs, proporcionant suport i comunicació constants
 L'entorn virtual inclou el contingut teòric del curs i els recursos addicionals (fòrums, xats,
classes virtuals) que permeten un millor aprenentatge.

5. Matrícula
Preu total: 208€.

