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La Isla de Mallorca.
Resum estadístic dels
habitants, població i
riquesa de l’illa i regne
de Mallorca. (Palma de
Mallorca, 30 d’abril de
1748)
Fons: Marquesos de
Castelldosrius



Els arxius catalans en general, i l’Arxiu Nacional de Catalunya en particular,
han anat desenvolupant diferents accions encaminades a la difusió dels seus
fons en el món escolar. Com a institucions culturals, i conscients del paper
que fan en la cultura del nostre país, treballen com a servadors de la memò-
ria històrica amb l’objectiu d’ajudar en la formació científica dels futurs
investigadors. 

En els darrers anys, els canvis polítics, econòmics, socials i culturals, han
propiciat un conjunt de transformacions que han afectat la societat en gene-
ral i, molt particularment, les institucions culturals i l’escola. La institució
escolar ha de cercar noves metodologies didàctiques per tal d’adaptar-se per-
manentment a les demandes que la societat genera; cal destacar, en aquest
sentit, la importància creixent del treball amb fonts primàries i, concreta-
ment, amb les fonts d’arxiu.

L’objectiu arxivístic de la difusió convergeix amb l’objectiu escolar del tre-
ball amb fonts primàries i genera la necessitat de crear serveis didàctics en
els arxius que facin possible el desenvolupament seriós i continuat de pro-
grames que, gràcies a les tecnologies de la informació (TIC), incorporen
grans possibilitats fins fa poc inimaginables.

L’Arxiu Nacional de Catalunya ha iniciat aquest any, conjuntament amb un
equip de professores de secundària, coordinades des de la Universitat, un
projecte pedagògic que ha de culminar amb la creació d’un Servei Didàctic
per a alumnes de primària i secundària (obligatòria i postobligatòria). La
finalitat d’aquest projecte és potenciar els fons que es custodien a l’ANC
com a font per a l’estudi i la recerca i, en definitiva, apropar l’alumnat a les
fonts documentals i al coneixement de la història.

El Servei Didàctic de l’Arxiu Nacional de Catalunya s’ha dissenyat com un
sistema obert i flexible que permet a l’alumnat accedir als documents prè-
viament seleccionats i digitalitzats a través d’una base de dades i, si cal,
imprimir-los. Aporta, a més, un conjunt de guies que permeten l’explotació
de les possibilitats didàctiques dels diferents fons. Aquest Servei permetrà el
seu accés a través d’una pàgina web, la qual cosa farà accessible la seva
documentació i recursos a tots els estudiants de Catalunya.

Pròleg
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Les raons que fonamenten la incorporació de fonts d’arxiu a l’ensenyament
de la història es poden resumir en les següents:

1. La renovació teòrica i metodològica de la història, que ha comportat una
diversificació de les tipologies de fonts en la construcció del coneixe-
ment històric. 

2. La innovació de la didàctica de la història i de les ciències socials ha
incorporat les fonts al procés d’ensenyament que imita, a l’aula, el mèto-
de de l’investigador, i planteja hipòtesis i projectes de recerca.

L’ensenyament-aprenentatge a partir de fonts directes es manifesta com un
procediment que permet a l’alumnat assolir els objectius de cerca, anàlisi,
relació i interpretació de la documentació, desenvolupant les seves capa-
citats per utilitzar les TIC i aprofitar els recursos que el medi li ofereix per
a la construcció del propi coneixement d’una manera autònoma.

3. La recerca de la coherència entre el coneixement escolar i el comporta-
ment social, a partir de la reflexió crítica global, i del coneixement de
l’entorn, pot ajudar a assolir l’educació en valors i a treballar les actituds
de participació i implicació responsable en la societat.

L’ensenyament contextualitzat (treballs d’història local) a través d’un treball
amb fonts primàries, ajuda a assolir objectius socioafectius que augmenten
la cohesió social, a través del sentiment de pertinença a una comunitat i
representen, per tant, un factor important de cohesió per intentar evitar la
desestructuració social mitjançant la identificació positiva de l’individu amb
l’entorn. 

Les fonts directes, però, només poden ser aprofitades com a autèntics recur-
sos didàctics si van acompanyades d’un procés dirigit pel professorat que en
permeti la interpretació i que faciliti la transposició didàctica. A més, l’a-
lumnat ha d’aprendre, a través de l’estudi amb fonts, a construir el propi
coneixement a partir de la dialèctica que s’estableix entre el coneixement
empíric i teòric, i ha d’interioritzar la necessitat de recórrer a l’anàlisi d’allò
particular per arribar a una comprensió del general i viceversa. La pràctica
de la inducció i de la deducció ajuda a construir capacitats cognitives supe-
riors, necessàries per a l’adquisició de la memòria comprensiva i de nous
coneixements. 

Quant al treball de recerca de batxillerat, significa la possibilitat d’integrar
continguts, procediments i valors que formen part dels objectius particulars
de cadascuna de les matèries del currículum de secundària, tot relacionant-
los i donant-los un significat. D’altra banda, sembla clar que només si s’en-
tén el Treball de Recerca com l’aprenentatge d’un mètode, unes tècniques i
uns valors científics i cívics, es podrà fer realment un treball autènticament
pedagògic. 

1. Fonaments
pedagògics del

Servei Didàctic
de l’ANC
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Amb aquesta concepció, s’ha
creat un Servei Didàctic que per-
met a l’alumnat seguir el procés
de la recerca de manera segura i
profitosa, al mateix temps que
aporta al professorat un conjunt
de recursos didàctics per al plan-
tejament d’activitats orientades
tant a la tutoria de treballs de
recerca, com al disseny de les
unitats didàctiques dels diferents
nivells educatius. 
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Revista de Catalunya,
núm. 98 (París, abril de
1940)
Fons: Col·lecció de
publicacions emigració
catalana republicana a
l’exili i a la resistència

Pergamí. Privilegi de
concessió del títol de
cavaller atorgat pel rei
Felip III a favor de
Gaspar Graell
(Tarragona, 19 de juliol
de 1599)
Fons: Llinatge Moixó
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Diploma concedit per la
Unió d’Obrers de la
Casa de la Caritat a
Francesc Macià com a
president honorari
(Barcelona, 10 de
desembre de 1933)
Fons: Francesc Macià

Plànol. De Prats de
Molló a Camprodon (pel
Coll d’Ares),
corresponent als Fets de
Prats de Molló de 1926
Fons: Francesc Macià 



El Servei Didàctic de l’ANC neix de la col·laboració del grup Arxididàctica
–integrat per docents d’ensenyament secundari i universitari– amb tècnics de
l’Arxiu. Amb aquesta col·laboració, necessària i continuada, es treballa per
assolir els objectius pedagògics i culturals que ambdues institucions –Esco-
la i Arxiu– es plantegen.

El Servei Didàctic de l’ANC es defineix com una oferta a la comunitat edu-
cativa que cerca els següents objectius:

a. Des de la perspectiva de l’ANC

• Apropar l’ANC i difondre els seus fons documentals, a través dels
centres escolars, a un públic no especialitzat.

• Posar en contacte l’alumnat amb els documents i familiaritzar-los
amb la seva utilització.

• Aconseguir que l’ANC assoleixi el caràcter d’auxiliar eficaç, desper-
tant entre els alumnes l’atracció pel passat i per la història del territori. I
dintre d’aquest objectiu, que l’alumne aprengui a:

• Utilitzar els fons i els serveis arxivístics.

• Desxifrar el contingut dels instruments descriptius (inventaris, catà-
legs...) per localitzar la informació buscada.

• Entrar en contacte amb les noves formes de cerca i emmagatzematge
de la informació: microfilm, microfitxes, discos, digitalització, OPAC.

• Distingir i utilitzar correctament la variada tipologia de fons i docu-
ments.

• Emprar el mètode i els processos de recerca que permetin el control
de la informació.

Aquests objectius són complementaris als propis de la docència. 

b. Des de la perspectiva de l’ensenyant

A més dels objectius cívics i democràtics, es tracta d’assolir aquells objec-
tius que portin l’alumne a desenvolupar les habilitats per a la localització,
relació i interpretació de la documentació, així com del domini de la meto-
dologia i les tècniques de recerca. 

2. El Servei
Didàctic de

l’ANC

2.1. Objectius 
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Aquests objectius es poden resumir i concretar en els següents:

• Entrar en contacte amb el document, de manera que s’aprofiti el seu
potencial motivador i de càrrega socioafectiva per facilitar l’aprenentat-
ge.

• Conèixer i utilitzar els diferents instruments dels fons de l’arxiu (base
de dades informàtica, inventaris, etc.), per facilitar la localització de la
informació.

• Distingir els diversos tipus de documents i saber seleccionar els més
adients per assolir els objectius de la recerca.

• Identificar les noves formes de cerca i emmagatzematge de la infor-
mació: microfilm, microfitxes, discos, digitalització, OPAC.

• Formular una hipòtesi o uns objectius de treball, amb l’ajuda de les
guies didàctiques, i avaluant les fonts de què disposa.

• Aplicar la tècnica d’observació, registre i sistematització de la infor-
mació més adient, tant al tipus de font com a l’objectiu de la recerca,
amb l’ajuda de les guies didàctiques.

• Relacionar la documentació estudiada amb el cos epistemològic de la
Història, de manera que la contextualitzi, però també que la interpreti.

• Adquirir les eines adequades per a l’elaboració i presentació de la
informació analitzada.

• Treure conclusions que, encara que siguin d’abast particular, perme-
tin la transferència del coneixement particular al general. 

Postals i àlbums
fotografiats pel
Comissariat de
Propaganda de la
Generalitat republicana
Fons: Generalitat de
Catalunya (II República).
Autors: no identificats

10



• Mostrar actituds de valoració i respecte vers el patrimoni històric.

• Valorar el passat del territori com una manera de conèixer la cultura
i facilitar la identitat.

En síntesi, aprendre a utilitzar el mètode científic amb rigor i, al mateix
temps, amb la presència d’uns valors ètics, la qual cosa és un dels principals
objectius educatius de la recerca escolar. 

El Servei Didàctic de l’Arxiu Nacional de Catalunya neix com un servei:

Obert,
establint un sistema que, integrant els objectius arxivístics amb els didàc-

tics, fa possible l’accés a la documentació, permet un constant creixement i
revisió, i atén les diversitats educatives que pugui presentar l’alumnat usuari.

La documentació seleccionada de cadascun dels fons no es presenta de
forma compartimentada per temes o per objectius, sinó que manté la seva
estructura de catalogació dintre de cadascun dels seus fons respectius però,
al mateix temps, s’integra en una única base de dades –anomenada SDANC-
RECERCA– que permet la localització, relació i reproducció dels documents
amb gran rapidesa. 

Cartell Barcelona
Carnaval 1918. 
Autor: Prat 
Fons: Brangulí

Dibuix original d’A. Sala
per publicar a El Poble
Català (1940)
Fons: Generalitat de
Catalunya (Exili)

2.2. Organització
i funcions
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Viu, 
perquè està en constant ampliació de manera que cerca la permanent

adaptació a les noves necessitats i objectius de l’escola i la societat.

Guiat, 
a través de les diverses guies didàctiques que faciliten les pautes per al

treball amb fonts directes, atenent la diversitat de l’alumnat per als diferents
nivells educatius.

Informat, 
ja que es donen les referències principals per a la interpretació de la

informació que aporten els documents: bibliografia o fonts secundàries que
permetin interpretar les fonts primàries i les instruccions sobre tècniques de
selecció i sistematització per a l’elaboració d’una recerca amb fonts d’arxiu.

Relacionat, 
perquè facilita la interrelació entre les diverses fonts de manera que

s’augmenta la seva potencialitat didàctica. 

El Servei Didàctic de l’Arxiu Nacional de Catalunya, tot i oferir recursos per
als diferents nivells d’ensenyament, posa un interès especial en el treball de
recerca de batxillerat, el qual troba, en aquest servei, un conjunt d’instru-
ments que en faciliten el desenvolupament i el seguiment per part del pro-
fessorat.

Les funcions que desenvolupa el Servei Didàctic de l’Arxiu Nacional de
Catalunya són diverses, i es resumeixen en aquest quadre:
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El GANC (Gestió dels fons de l’Arxiu Nacional de Catalunya) és una apli-
cació informàtica pròpia de l’Arxiu, que serveix tant per a la gestió interna
de la documentació com per la consulta i sol·licitud dels documents per part
dels usuaris. 

SDANC-RECERCA és el nom de l’aplicació informàtica pròpia del Servei
Didàctic de l’ANC. Permet la gestió de la documentació seleccionada pel
Servei Didàctic, al mateix temps que és l’element més important de cerca i
consulta per a l’alumnat. Es tracta d’una base de dades, de funcionament sen-
zill, que incorpora les principals característiques de classificació, descripció
i presentació de l’aplicació GANC. Facilita la familiarització amb l’organit-
zació, el vocabulari i els instruments arxivístics, al mateix temps que ajuda a
la cerca i relació de la documentació. 

13

2.3. El SDANC-
RECERCA

Servei Didàctic de
l’Arxiu Nacional de
Catalunya. Funcions del
Servei Didàctic.
Autora: M. Pilar Reverté



El SDANC-RECERCA dóna accés a una fitxa descriptiva per a cada docu-
ment en la qual consten diferents camps que permeten obtenir-ne una des-
cripció senzilla. 

Les fitxes del SDANC-RECERCA corresponen al conjunt de documents que
el Servei Didàctic ha seleccionat de cadascun dels fons, tenint en compte un
conjunt de criteris didàctics i arxivístics. La seva presentació es fa de mane-
ra unitària, amb una sola base de dades. Els inventaris de cada fons, presen-
tats en suport paper, serveixen als usuaris per orientar-los en la selecció dels
documents. 

Una de les característiques principals del SDANC-RECERCA és que la con-
sulta es fa per unitats de catalogació, és a dir, per documents i no per fons.14

Servei Didàctic de
l’Arxiu Nacional de
Catalunya.
Organització de la
documentació i accés
Autora: M. Pilar Reverté



Així, l’alumne, mitjançant els identificadors (onomàstic, temàtic, toponímic,
de data, de tipus de document...), pot obtenir una relació de documents sobre
el tema o etapa que hagi triat, independentment dels fons en què es trobin.
En el cas que un document estigui relacionat en un Dossier temàtic, consta
el títol del dossier en el camp corresponent, de manera que la localització
dels documents que el componen és immediata.

Cadascuna de les fitxes va sempre associada a la imatge digital del docu-
ment, que es podrà visualitzar en pantalla i, si cal, reproduir.

Amb la finalitat d’assolir els seus objectius, el Servei Didàctic de l’Arxiu
Nacional de Catalunya ha habilitat una aula didàctica, en la qual es disposa
de:

• Mobiliari de disposició flexible que permet el treball tant individual
com en grup.

• Ordinadors que permeten la consulta de l’aplicació SDANC-RECER-
CA, així com la utilització de programes de tractament de textos per a la rea-
lització dels treballs.

• Biblioteca d’aula

• CD amb les imatges digitalitzades dels documents

• Inventari, sobre suport paper, de cadascun dels fons que ofereix una
relació de les fonts seleccionades. 

• Guies didàctiques:

Protocols i accés a la documentació
Explicació de l’organització, funcions i serveis que ofereix el Servei
Didàctic, així com les normes d’accés a la documentació i als espais de
l’Arxiu Nacional

Guia didàctica de fons
Cadascun dels fons té la pròpia guia didàctica, en la qual es fan diverses
propostes sobre les possibilitats que el fons presenta.

• Bossa de recerca
En acabar la recerca, l’usuari omple una fitxa amb una petita recensió del seu
treball que s’incorpora a la bossa de recerca, la qual té la finalitat de deixar
constància dels treballs realitzats i, al mateix temps, mostrar nous camins per
a noves investigacions. Els treballs dipositats, una vegada finalitzats, entren
també a formar part de la Bossa de recerca. 

• Biblioteca especialitzada
Composta bàsicament per bibliografia de caràcter general, i bibliografia de
referència específica per a la interpretació de les fonts seleccionades.

2.4. L’aula 
didàctica
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• Fons documental
Aplega diversos materials sobre la didàctica de la recerca amb fonts d’arxiu.

Altres espais i serveis que es posen a disposició dels usuaris del Servei
Didàctic de l’ANC són:

• Sala de reunions i despatx
Amb capacitat per a unes vint persones, serveix també de despatx de la per-
sona encarregada del Servei.

• Sala de consulta general
A la qual poden accedir els usuaris del Servei Didàctic per a la consulta d’en-
ciclopèdies i obres generals.

Servei Didàctic de
l’Arxiu Nacional de
Catalunya. Recursos
didàctics del servei.
Autora: M. Pilar Reverté
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• Altres Serveis
Servei de reprografia: Els usuaris del Servei Didàctic poden sol·licitar la
reproducció de documents a la persona encarregada del Servei. 

• Zona de descans
A la planta baixa l’ANC disposa d’una zona de descans per als estudiants,
amb màquines de cafè i refrescos.

D’altra banda, l’Arxiu Nacional de Catalunya disposa de serveis adaptats a
persones amb minusvalideses motrius. 17

Servei Didàctic de
l’Arxiu Nacional de
Catalunya. 
Pàgina de la guia
Aprenem a investigar.
Autora: M. Pilar Reverté



• Publicacions
La col·lecció de metodologia i recursos didàc-
tics Fem parlar les fonts es composa de mate-
rials que tenen per objectiu facilitar l’accés a
les fonts primàries, així com d’apropar l’alum-
nat al coneixement de la metodologia científi-
ca.
El primer dels quaderns d’aquesta col·lecció,
Aprenem a investigar, fa especial èmfasi en el
procés per dur a terme una recerca. Ordena les
fases d’una investigació, des dels primers
plantejaments fins a la redacció de la memòria

i l’exposició oral. Es tracten també algunes de les tècniques i procediments
més bàsics.
La resta de quaderns de la col·lecció aprofondeixen de manera monogràfica
en les principals tècniques i procediments de recerca utilitzats en ciències
socials.
Una altra col·lecció de carpetes temàtiques: Les claus de la Història, pre-
senta la possibilitat de realitzar una recerca amb documents d’arxiu a la prò-
pia aula. Es tracta d’un conjunt de documents reproduïts i acompanyats de la
programació d’activitats didàctiques que poden ajudar a l’alumnat en la
comprensió dels temes tractats en cadascuna de les carpetes de la col·lecció.

Les guies didàctiques de fons, en general, mantenen l’estructura que segueix:
1. Descripció del fons i possibilitats didàctiques
2. Activitats didàctiques per a primària
3. Activitats didàctiques per a secundària obligatòria
4. Activitats didàctiques per a secundària postobligatòria
5. El treball de recerca
6. Índex temàtic
7. Índex onomàstic
8. Índex toponímic

18



Dona transportant aigua
de la font. Sort (c.1920-
1930). 

Vagons de la línia de tren
del Nord pintats pel
Sindicat Professional de
Dibuixants com a mitjà
de propaganda
antifeixista durant la
Guerra Civil espanyola
(c. agost 1936).

Combatents republicans
al Front d’Aragó, prop
de Casas de Quicena (c.
octubre-desembre 1936).

Autor i Fons: Brangulí

Exemple de plantejament
de diversos objectes
d’estudi per a
l’elaboració d’una
recerca que es presenta a
la Guia Didàctica del
Fons Castañer (treball
obert).
Autora: M. Pilar Reverté.
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La diversitat de l’alumnat, en referència a la realització d’una recerca, s’a-
basta oferint diferents possibilitats:

1. El treball lliure, a partir dels inventaris i de l’aplicació informàtica
SDANC-RECERCA, així com dels altres recursos que ofereix el Servei:
publicacions, guies didàctiques de fons, biblioteca d’aula, biblioteca general,
etc.

Exemple de l’apartat
Notes per a la lectura i
interpretació dels
documents, que apareix
en la Guia Didàctica del
Fons Castañer.
Autora: M. Pilar Reverté.
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2. El treball obert. La guia
didàctica de fons aporta un con-
junt de suggeriments sobre
temes, objectius o hipòtesis que
es poden treballar a partir de la
documentació del fons.

3. Pràctiques de recerca: Es
tracta de la presentació d’unes
propostes de treball guiat, refe-
renciades en la guia didàctica de
fons. La informació que dóna va
orientada al tutor, tot donant les
pautes metodològiques per a l’as-
soliment d’uns objectius marcats.

Les pràctiques de recerca conte-
nen els següents apartats:

1. Context polític i socioeconòmic.
2. Primeres lectures recomanades
3. Exemples de plantejament de diverses hipòtesis.

Condicions prèvies

El Servei Didàctic s’adreça a tota la població escolar, per tant, l’alumnat de
batxillerat hi pot tenir accés directe. Per a activitats amb alumnat d’ESO i
primària, però, el professorat haurà de planificar les activitats que s’han de
fer, conjuntament amb la persona responsable del Servei, amb el suficient
temps d’anticipació, segons les característiques de l’activitat.

Tenint en compte que el Servei Didàctic ni pot, ni pretén, substituir la tasca
educativa del professorat, es recomana que el professor/a assisteixi a les reu-
nions que el Servei organitza per tal que pugui adreçar correctament l’alum-
nat al Servei, aprofitant així les possibilitats didàctiques que aquest ofereix.

El professorat pot sol·licitar entrevistes amb la persona encarregada del Ser-
vei al llarg del curs, tant per conèixer l’organització i serveis que ofereix
l’ANC, com per preparar activitats de grup o la recerca individual d’un
alumne.

Acolliment
Abans d’iniciar la recerca pròpiament dita, el Servei Didàctic durà a terme
una activitat de presentació dels diversos serveis de l’ANC amb la finalitat
de situar els usuaris i formar-los en l’organització i funcionament general
d’un arxiu. L’alumnat i el professorat tindran accés al Servei dintre d’un21

Cartell. Festes de la
República 11 al 18
d’abril 1936. Autor:
Moneny
Fons: Pau Mercadé

2.5. Utilització 



horari que abasti les seves necessitats, tenint en compte,
naturalment, l’horari escolar.

Inici del treball
Es farà un carnet d’investigador júnior als estudiants, i

un de professor/a tutor/a de recerca, al professorat.
Els alumnes que utilitzin el Servei hauran d’omplir una

fitxa a l’inici i completar-la al final de la recerca. Signaran
la part posterior de la seva fitxa com a compromís de res-
pecte d’unes normes bàsiques per als usuaris del servei:

• Tenir cura dels objectes que posa a la seva disposició
l’ANC i mantenir una actitud respectuosa envers la resta

d’usuaris (silenci, no menjar ni beure en els espais on no és permès...)
• Deixar un exemplar del treball una vegada acabat 
• Omplir la fitxa corresponent amb la recensió del treball i valoració del
servei.
• Citar en el treball que s’han utilitzat fonts de l’ANC.

La persona encarregada del Servei portarà el control de l’assistència, mitjan-
çant una llista de signatures dels usuaris. Aquesta llista podrà ser consultada
pel professorat que tutoritzi la recerca.22



Cartell. Col·loca l’escala
de forma segura (Berlín,
1925). Autor: il·legible
Fons: Col·lecció de
cartells de prevenció
d’accidents laborals
(1925-1937)

Carta de Margarida
Malagarriga a Josep
Castañer demanant que
admetin la seva filla a la
casa de la Misericòrdia.
Fons: Castañer

Cartell. Per als germans
del front Dones!
Treballeu. Autor: Carles
Fontseré
Fons: Pau Mercadé

Sala del Servei Didàctic
de l’Arxiu Nacional de
Catalunya. 
Fotografia: Albert Aymà

Qualsevol incidència en el comportament de l’alumne serà anotada en la
fitxa individual i, si és greu, se li podrà retirar el carnet d’alumne i no per-
metre-li l’accés al Servei Didàctic.

Conclòs el treball
L’alumne deixarà un exemplar de la memòria del seu treball que passarà a
formar part de la biblioteca d’aula didàctica i que podrà ser consultat per
altres alumnes i professors.

Cada alumne, en finalitzar un treball amb fonts de l’ANC, ha d’omplir la
fitxa de valoració del Servei que incorpora una síntesi de la pròpia recerca.

Activitats d’assessorament i preparació de treball en grup
Es contemplaran les demandes del professorat orientades a l’ajut en la pre-
paració de crèdits variables i activitats culturals dels centres educatius.
Aquestes demandes s’hauran de fer amb el suficient temps d’anticipació per
poder garantir la coordinació i la selecció dels materials.

El Servei Didàctic de l’ANC ofereix també la possibilitat de fer algunes acti-
vitats per un grup d’alumnes. En aquest cas, l’activitat s’haurà de preparar
prèviament amb el professor del grup i caldrà planificar-la amb suficient
anticipació.

El Servei Didàctic no s’encarregarà de preparar activitats per a grups si no hi
ha la col·laboració prèvia del professorat implicat, tret de la presentació
general del Servei i la visita a les diferents dependències de l’Arxiu, que
es realitzarà sota demanda i reserva de data, amb anticipació.

El professorat usuari del Servei Didàctic omplirà, en finalitzar l’activitat, una
fitxa de valoració, la qual servirà per a l’avaluació del Servei i la seva revi-
sió i millora constant.
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