
                                                                                                                   
                                                                             

 

DESCOBREIX L’ARXIU MUNICIPAL 
Visita general a les dependències del SAMLM 

  
Sovint els arxius són els grans desconeguts en el món cultural i patrimonial en comparació amb 
altres institucions, però amaguen grans tresors documentals. En aquesta activitat us proposem 
un recorregut pels diversos àmbits del SAMLM on podreu veure la importància de la 
preservació i conservació dels documents i les tasques internes que s’hi realitzen. Una 
oportunitat única per a conèixer un arxiu des de dins, acompanyat pel personal que hi treballa.  

Què fem?  

• Donem a conèixer les tasques que es fan en un arxiu. 
• Visitem els diversos àmbits del SAMLM: dipòsits de documents, el moll de descàrrega, 

la sala de consulta, la sala de digitalització... 
• Donem a conèixer els instruments de gestió, catalogació i descripció dels fons. 
• Diferenciem les fonts primàries i secundàries i les diverses tipologies de suports.  
• Finalitzem la visita a la sala polivalent del SAMLM amb una projecció comparativa 

d’imatges antigues de Lloret. 

Objectius didàctics 
 

- Saber diferenciar els arxius d’altres institucions culturals com biblioteques o museus.  
- Resseguir les tasques d’un arxiu prenent com a exemple els fons d’imatges.  
- Comprendre el recorregut natural d’un document des de que ingressa a l’arxiu, es 

descriu, es restaura i/o digitalitza i és documenta. 
- Crear sentit de pertinença amb el poble visionant imatges antigues dels fons.  

 
Públic a qui va adreçada l'activitat: Cursos de 4t a 6è de primària, 1er a 4t d'ESO, Batxillerat, 
Cicles formatius, grups d’universitaris i grups d’adults 
 Nombre màxim d'assistents per sessió: màxim 20 persones per visita 
Preu: Activitat gratuïta       Temps de la visita: 1 hora  
Dates de realització i horaris: A convenir entre el centre escolar i el SAMLM  
Lloc de realització: c. Josep Lluhí, 24, 1r. 17310 Lloret de Mar  
Contacte: Tel. 972 368 457 - Fax 972 373 181 - arxiu@lloret.cat  
Observacions: Els alumnes han d'anar acompanyats durant tota la visita pel professor 
Material pedagògic: Disponible properament 
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