SICARDIS, SENYORA DE LLORET
Lloret en l’epoca medieval

Sabíeu que Lloret com a municipi té el seu origen en l’any 1001?
Acompanyeu-nos en una visita guiada a les dependencies del SAMLM on descobrirem com era
la nostra vila en l’època medieval, quins són els documents més emblemàtics que en conserva
l’Arxiu, la història de Sicardis, la senyora del castell de Lloret... entre d’altres curiositats que de
ben segur us sorprendran!
Què fem?
•
•
•
•
•

Donem a conèixer les tasques que es fan en un arxiu.
Visitem els diversos àmbits del SAMLM: dipòsits (de documents i audiovisuals), moll de
descàrrega, la sala de consulta, la sala de digitalitzacions...
Donem a conèixer els instruments de gestió, catalogació i descripció dels fons, centrant-nos
especialment en aquells que continguin documentació d’època medieval.
Diferenciem les fonts primàries i secundàries i les diverses tipologies de suports: pergamins,
manuscrits, incunables...
Finalitzem la visita a la sala polivalent del SAMLM amb la projecció d’un powerpoint sobre el
pergamí de l’any 1001.

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 documentals en
diversos suports.
Comprendre el recorregut natural d’un document des de que ingressa a l’arxiu, es
descriu, es restaura i/o digitalitza i és documenta.
Conèixer la història del document de segregació del terme de Lloret de l’any 1001.

Públic a qui va adreçada l'activitat: 6è de primària, cursos de 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
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

