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 Modalitat: presencial 

 Durada: 5 hores 

 Nombre d’edicions: 1 

 Dies d’ impartició i horari:  
Edició 1: 23 de març de 2018 

Horari: de 9:30 h a 14:30 h. Campus Nord 

 Docència: Oficina de Documentació i Arxius. Servei 
de Biblioteques, Publicacions i Arxius 

 Memòria  Digital  UPC  (MDUPC): 

per  preservar  i  fer  visible  la 

memòria  fotogràfica  de  la 

Universitat 

 Àmbit: planificació i organització 

 Tipologia: adequació al lloc de treball 

 Adreçat a: tot el PAS 

 

 Presentació: 
Memòria  Digital  UPC  (MDUPC)  és  el  dipòsit 
institucional  que  té  com  a  objectiu  recuperar, 
preservar  i difondre, en accés obert,  la memòria 
fotogràfica de la Universitat.  

Un dels seus principals avantatges és que facilita 
la  gestió  diària  dels  documents  fotogràfics,  que 
formen part del patrimoni documental. 

Aquest  fet  comporta  l’enriquiment,  de  forma 
ordenada, de fons i col∙leccions especials. 

Que  alhora  permet  preservar  digitalment  el 
patrimoni fotogràfic de la UPC, posant‐lo a un sol 
clic de l’usuari final. 

 

 Objectius: 
L’objectiu principal d’aquesta acció formativa és 
ensenyar  com  tractar  material  gràfic  per  tal  de 
garantir la seva preservació per saber, finalment, 
com  publicar  el  material  fotogràfic  fent  ús  de 
l’eina  institucional  MDUPC  afavorint  la  seva 
visibilitat. 

Com  a  resultat de  l’acció  la  persona  participant 
podrà: 
‐ Saber  com  funciona  la  gestió  de  fons  i  de 

col∙leccions fotogràfiques a la UPC.  
‐ Conèixer  els  criteris  de  com  digitalitzar  fons 

fotogràfics. 
‐ Conèixer  com  tractar  la  documentació 

fotogràfica  per  tal  de  garantir  la  seva 
preservació. 

‐ Ser autònom a l’hora de publicar aquest tipus 
de  material  al  dipòsit  institucional  Memòria 
Digital UPC.  

 

 

 

 

 

 

 

 Continguts: 

1. Introducció a la gestió de fons fotogràfics. 

2. Organització de fons i de col∙leccions. 

3. Tractament del suports físics. 

4. La  digitalització  de  fons  fotogràfics:  criteris, 
requisits tècnics i estàndards. 

5. Memòria Digital UPC. (MDUPC): 

‐ Introducció. Què és?, principals funcions de 
la interfície. 

‐ Comunitats i col∙leccions de MDUPC. 

6. Pràctica: el procés de publicació a MDUPC 

 Metodologia pedagògica: 
L’activitat s’iniciarà amb la presentació teòrica de 
com tractar i organitzar fons gràfics i dels criteris 
que han de ser seguits per a la seva digitalització. 

A  continuació  es  presentarà  als  participants  el 
dipòsit  MDUPC,  mostrant  quina  és  la  seva 
interfície, les seves principals funcions i les accions 
que es poden dur a terme amb l’eina. 

L’acció conclou amb un cas pràctic individualitzat 
on  cada  participant  publicarà  material  gràfic  a 
MDUPC. 

Per  facilitar  l’aplicació  de  nous  aprenentatges  al 
lloc  de  treball  i  la  realització  del  cas  pràctic  es 
recomana a les persones participants seleccionar 
prèviament  el  material  gràfic  per  ser  treballat 
durant l’activitat. 

 Avaluació: 
L’avaluació de  l’assoliment d’aquesta activitat es 
fonamenta en: 

‐ Assistència i participació en l’activitat. 

‐ Avaluació  de  l’aprenentatge,  mitjançant  la 
realització  dels  exercicis  i  proves  de 
coneixements proposades per l’equip docent. 

‐ Avaluació  de  l’aplicació  posterior  dels 
aprenentatges al lloc de treball. 

Per  considerar  finalitzada  l’acció  formativa  i 
acreditar‐la  a  l’expedient  de  formació  és 
imprescindible  haver  lliurat  el  qüestionari  de 
valoració i satisfacció de l’activitat. 

 


