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INTRODUCCIÓ

Els museus es caracteritzen per ser grans contenidors d’objectes i artefactes que es
cuiden, preserven, estudien i, en alguns casos, mostren i exposen. Els magatzems dels museus
estan curulls de materials que parlen sobre cultura, civilitzacions, tribus aborígens i tribus
urbanes, ciutadans il·lustres i ciutadans anònims, art, tradició, folklore, alimentació,
vestimenta, vida quotidiana… Es podrien buscar mots a l’atzar en un diccionari i trobaríem
un museu dedicat a aquella temàtica o que hi contingués objectes relacionats.
Les escoles també són grans contenidors d’objectes, que també es cuiden (“el material
és de tots! S’ha de tractar amb cura”), es preserven (“aquests titelles s’haurien de rentar i
repassar-los els descosits”), estudien (“i per què creieu que devia servir aquesta brúixola?”),
es mostren (“els objectes que porteu els ensenyarem a la resta de la classe i explicarem
breument perquè els hem dut”) i s’exposen (“el dia de la festa de la pau poden venir totes les
famílies a veure l’exposició de treballs que hem fet durant la setmana”). Les frases entre
parèntesis són només exemples de situacions quotidianes de l’escola que persegueixen
l’objectiu de posar en valor la tasca docent que ja es du a terme en relació a la didàctica de
l’objecte. Si entréssim en un centre escolar amb l’únic objectiu de llistar totes les tasques,
jocs, aprenentatges, rutines i activitats que es duen a terme entorn dels objectes des que
l’escola obre la porta de bon matí fins que ha marxat l’última mestra i l’últim infant,
segurament ens sorprendríem. Però malgrat el paper que tenen els objectes en la quotidianitat
de l'escola, moltes de les accions que els involucren i que es duen a terme no es perceben
com a didàctica de l’objecte, sinó que es fan per inèrcia, formen part de projectes o es
realitzen com a simples rutines i jocs. En canvi, com passa amb totes les coses, quan
s’organitzen i es sistematitzen i, en definitiva, se’ls posa nom, se’n pot treure molt més profit.
Imaginem una escola on hi hagués una persona que gestionés aquests objectes, a qui es
pogués consultar quin material ens pot anar millor per un projecte o un contingut curricular;
imaginem que tots els objectes estiguessin nets, ordenats i classificats, accessibles a tothom;
imaginem un espai on compartir l’aprenentatge realitzat amb tota la comunitat educativa
mitjançant exposicions temporals on, fins i tot, s’hi exposessin objectes i artefactes que
teníem per casa i que no ens havíem figurat mai el potencial educatiu que amagaven!
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Els objectes són fonts d’informació, n’estem envoltats i tots ens parlen del passat, del
present, dels nostres costums i rutines, de la nostra cultura, d’altres cultures, dels nostres
valors, del sistema de valors imperant en altres èpoques o en altres cultures, dels materials
que utilitza la nostra societat… però també, en definitiva, de la nostra identitat i de la dels
altres.
Aquest manual és necessari per poder treure el màxim de profit d’aquests recursos
educatius que tenim i utilitzem; persegueix l’objectiu d’organitzar tots aquests objectes per
posar-los en valor i per aprofitar el seu potencial educatiu al cent per cent, així com oferir
una nova mirada als espais del centre escolar que, per acollir el museu escolar, han de comptar
amb una sèrie de característiques tant pel que fa a l’ordre com a les condicions ambientals.
Així, doncs, aquest manual s’ha realitzat tenint en compte diversos manuals de museística,1
però també les particularitats de l’escola, que és on s’ha de posar en pràctica. Com qualsevol
manual, és una guia, una orientació que pretén ordenar les tasques a realitzar, sistematitzarles i explicar-les de la forma més clara possible. Aquest manual vol redescobrir els objectes
que posseeixen les escoles, posar-los en valor, potenciar les pràctiques docents que ja es duen
a terme i inspirar-ne de noves.

1

També ens han estat de gran utilitat els coneixements que han compartit amb nosaltres la Carme

Berlabé i la Núria Gilart, conservadores del Museu de Lleida (i també restauradora, en el cas de la Núria Gilart).
.
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MUSEU ESCOLAR

Entenem

per

museu

escolar

la

pràctica

metodològica

que,

mitjançant

l’emmagatzematge i la gestió ordenada i sistematitzada d’objectes, contribueix al
desenvolupament transversal i integral de l’infant i del jove. Aquesta pràctica educativa té el
seu origen a les acaballes de la Il·lustració i es desenvolupa durant els segles següents, basantse en l’aprenentatge intuïtiu i sensorial, en les leçons de choses, les caixes enciclopèdiques i
el creixent interès científic i comercial per la pedagogia i l’educació (García, 2007; ParisiMoreno & Llonch-Molina, 2020b; Ruiz, 2003).
De fet, “educar con el patrimonio se ha hecho desde antiguo” (2015, p. 41), com
afirma Llonch-Molina, però no és fins les acaballes de la Il·lustració i l’inici de l’era
contemporània que neixen les dues institucions educadores per excel·lència actualment:
museu i escola. Tot i que els museus, en el seu naixement, no compartien la funció educativa
amb la institució escolar. Però museu i escola no només comparteixen orígens; a més, també
tenen una finalitat comuna: construir uns fonaments sòlids que capacitin els individus d’ençà
que neixen i al llarg de la seva vida, transmetent-los els coneixements i les eines necessaris
per assegurar la supervivència de la cultura pròpia. Per tant, museu i escola esdevenen ens de
culturització i de socialització. Potser per aquest motiu, museu i escola han anat teixint xarxes
d’unió: sovint, l’escola visita el museu, però també el museu entra a l’escola. Com hem vist
anteriorment, a l’escola es duen a terme tasques relacionades amb la didàctica de l’objecte,
generalment sense considerar-la l’objectiu de l’activitat, sinó des d’una perspectiva
curricular. El que sí que consta als currículums, tot i que no amb aquests termes exactes, és
la competència informacional (Parisi-Moreno & Llonch-Molina, 2020a). La competència
informacional és el conjunt d’habilitats i capacitats que permeten a un individu buscar la
informació que necessita tenint en compte el seu objectiu, comprendre-la, avaluar-la,
gestionar-la, transformar-la en nou coneixement i ser capaç de comunicar-la de forma ètica i
responsable (Bruce, 2003; Parisi-Moreno et al., 2020a). Aquest conjunt d’habilitats estan
íntimament relacionades amb la capacitat crítica d’aquest individu, essent la capacitat crítica
una de les característiques bàsiques que necessita un ciutadà per poder esdevenir responsable
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i lliure al llarg de la seva vida; per tant, el seu assoliment per part de l’alumnat hauria de ser
un dels objectius a perseguir per les institucions d’educació obligatòria.
El treball amb objectes, a partir de les bases de la didàctica de l’objecte, permet
desenvolupar la competència informacional; és més, els objectes resulten una eina molt
potent en educació infantil i primària en aquest sentit, ja que: no necessiten d’un bon nivell
en lectoescriptura per ser llegits; compten amb un element sensorial molt valorat a educació
infantil específicament, però en tota la primària en general; connecten el discent amb altres
cultures o grups socials, amb el seu entorn proper o amb entorns desconeguts, del present i
del passat, per la qual cosa esdevenen una eina excel·lent en l’ensenyament i aprenentatge de
les ciències socials; no estan mediatitzats, permeten lectures objectives que contribueixen a
la creació de noves narratives, convertint els alumnes en ciutadans crítics i socialment
responsables (Parisi-Moreno & Llonch-Molina, 2020a).
Així, doncs, si es té en compte que la didàctica de l’objecte ja està present als centres
educatius (tot i que no de manera sistematitzada) i que l’objecte és un recurs amb un potencial
educatiu consistent, sembla que la introducció del museu escolar sigui un pas natural en el
context actual d’investigació i d’innovació pedagògica.

4
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PER QUÈ UN MANUAL?

Tot museu ha de comptar amb un catàleg que recopili la informació dels objectes dels
què disposa. Aquest catàleg ha d’anar acompanyat d’un manual pràctic per facilitar-ne l’ús
quotidià, i un manual pràctic és “un conjunt d’instruccions clares que descriuen com un
museu registra, manté i resguarda la informació que té sobre les seves col·leccions”2 (An
Chomhairle Oidhreachta - The Heritage Council, 2014, p.27). Aquestes instruccions sobre
els procediments han d’estar a l’abast de tots els treballadors del museu, de manera que
s’assegura una continuïtat i un criteri unificat en els procediments de documentació de les
col·leccions del museu.
Aquest sistema de catalogació i, per tant, el manual s’han creat a partir del model de
l’ePèrgam, la plataforma de catalogació i gestió de la biblioteca escolar del Departament
d’educació de la Generalitat de Catalunya. Com es desenvolupa més a fons en l’apartat
següent, l’ePèrgam és una plataforma ja en funcionament en els espais de biblioteca escolar
de Catalunya. I és que, tot i que a priori, la biblioteca escolar i el museu escolar són dos espais
allunyats pel que fa a regularització i legislació (la biblioteca escolar compta amb
recolzament institucional amb diferents programes de dinamització, mentre que el museu
escolar no està present ni a la legislació, ni als currículums d’educació infantil i primària, ni
tampoc a la majoria de formacions inicials del professorat), es tracta d’espais educatius molt
propers pel que fa a contribucions educatives i funcionalitat (Parisi-Moreno et al., 2019;
Parisi-Moreno et al., 2020b). De fet, tots dos són espais de desenvolupament de la
competència informacional, que inclou habilitats imprescindibles com llegir, escriure,
deduir, inferir, buscar informació, avaluar-la, crear nou coneixement i comunicar-lo; tots els
recursos que contenen aquests espais es caracteritzen per la seva condició de fonts
d’informació; tots els recursos que contenen es poden llegir, ja que per llegir els objectes
només cal conèixer-ne el codi per descodificar-los; en l’àmbit públic, existeixen casos de
biblioteques i museus que actuen conjuntament; les biblioteques escolars més ben valorades

2

Traducció lliure del text original “a set of clear instructions that describe how a museum records, maintains,
and secures information it holds about its collections” (An Chomhairle Oidhreachta - The Heritage Council,
2014, p.27).
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contenen diversitat de materials, incloent els que es classificarien com a pertanyents al museu
escolar; tant els llibres com els objectes apropen a la cultura pròpia i aliena, present i passada,
i a l’entorn, i d’aquesta manera contribueixen a educar infants i joves responsables i empàtics
amb les problemàtiques locals i globals; permeten el disseny de projectes transversals,
aglutinadors de diferents disciplines i assignatures cap a un aprenentatge holístic i
significatiu; són espais amb un fort potencial d’alfabetització digital, tant pel que té a veure
amb la competència informacional com pel que fa a col·leccions digitalitzades d’objectes i
documents; necessiten de la presència de persones formades específicament per dinamitzar i
gestionar l’espai i els recursos; actuen com a ens de memòria pública i comunitària.
Per tots aquests motius, la proposta de catalogació del museu escolar s’emmiralla en
la de biblioteca escolar ja vigent, ja que, a llarg termini, l’evolució natural d’aquests espais
seria la convergència en un de sol: un espai pel desenvolupament de la competència
informacional a través d’un ampli fons de llibres i altres documents escrits, objectes,
materials audiovisuals i accés a contingut digital, però també un espai de socialització,
d’investigació i de reflexió (Parisi-Moreno et al., 2019).
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FITXA DE REGISTRE

“Una fitxa representa un registre d’un catàleg, o objecte, únic: un registre únic
d’informació sobre un objecte. Un grup de registres formen un catàleg”3 (Museums Australia
Victoria, 2009, p.19). La fitxa de registre, doncs, permet recopilar la informació necessària
sobre qualsevol objecte. I, com s’ha dit, el conjunt de fitxes dels objectes configura el catàleg
d’una col·lecció d’objectes. Per tant, el primer pas per a la creació d’un museu escolar és el
disseny d’una fitxa de registre que faciliti al màxim que els objectes puguin ser llegits d’una
forma concreta i unificada.
Aquesta fitxa (vegeu la Figura 1 al final d’aquest apartat) ha estat adaptada del model
utilitzat en la plataforma ePèrgam. Com ja hem fet esment, l’ePèrgam és una plataforma
digital en línia de gestió de la biblioteca escolar que ofereix el Departament d’Educació de
Catalunya. La pot utilitzar qualsevol centre educatiu públic o concertat que hagi realitzat el
curs de formació bàsica “Biblioteca escolar: Concepte, dinamització i aplicació de gestió
ePèrgam” gestionat pel mateix Departament d’Educació. La plataforma permet la catalogació
dels llibres amb l’objectiu de recopilar la informació necessària per identificar i localitzar el
document i conèixer-ne els continguts temàtics.
La plataforma ePèrgam resulta molt completa i el seu ús és generalitzat en els centres
educatius de Catalunya; per aquest motiu, s’ha utilitzat la seva fitxa de catalogació com a
model i s’ha adaptat a les necessitats del museu escolar4. Alguns ítems s’han mantingut i s’ha
traslladat la seva definició, alguns ítems s’han adaptat a les característiques de l’objecte que
difereixen de les del llibre, mentre que d’altres s’han afegit o eliminat perseguint una millor
funcionalitat. A continuació, s’enumeren les actuacions realitzades per a cada ítem, que seran
explicats i concretats en els apartats dedicats a la seva definició i exemplificació.
● Ítems que s’han mantingut: registre, CDU, imatge, format, descriptors, mides. I
número dins d’exemplars (número, signatura i estat).

3

Traducció lliure del text original “A worksheet represents a single catalogue, or object, record – a unique
record of information about an object. Together a group of records comprise the catalogue” (Museums Australia
Victoria, 2009, p.19).
4
Veure Annex 1 per consultar la fitxa de la plataforma ePèrgam.
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● Ítems que s’han adaptat: ISBN –per “núm. inventari”–, títol –per “nom objecte”–,
autor –per “fabricant”–, país –per “lloc fabricació”–, data –per cronologia–, resum –
per “característiques”–, camp lliure –inclòs a “característiques”–, URL –per
“recursos i enllaços d’interès”– i situació –inclosa a “estat”.
● Ítems que s’han eliminat: editorial, col·lecció, lloc d’edició, llengua, matèria, nivell,
volums, pàgina, procedència i signatura dins d’exemplars.
● Ítems que s’han afegit: topogràfic, estat conservació, ingrés (forma, font i data).
El procés d’adaptació de la fitxa de catalogació de l’ePèrgam (llibres) a la fitxa de
catalogació de museu escolar (objectes) ha estat la tasca desenvolupada durant el curs 20192020 per l’equip ICE de la UdL “Museus i biblioteques escolars: espais per desenvolupar la
competència alfabetitzadora dels infants”. Cal dir que l’equip ICE estava configurat per deu
membres amb formació en alguna o diverses de les següents àrees: biblioteques escolars,
museus i la seva didàctica, i didàctica de l’objecte. Per tant, per a l’elaboració de la fitxa de
registre s’ha comptat, per una banda, amb l’expertesa de les components de l’equip ICE, i,
per l’altra, s’ha dut a terme una recerca i anàlisi exhaustives de diversos manuals de
museografia i de catalogació museogràfica. Un cop consensuada la proposta de fitxa de
registre i amb la finalitat de validar-la, es va fer una prova pilot al Museu de Lleida.
Finalment, cal esmentar que per a l’elaboració del manual s’han utilitzat algunes fitxes de
referència d’institucions museístiques de renom i també de treballs realitzats en relació al
museu educatiu i al museu escolar, a destacar:
-

Fitxa model del catàleg The Small Museums Cataloguing Manual: A guide to
cataloguing object and image collections (Australia Museums Victoria, 2009).

-

Directrius del document International Guidelines for Museum Object Information:
The CIDOC Information Categories (International Committee for Documentation of
the International Council of Museums, 1995).

-

Directrius del document Museum Standards Programme for Ireland: Standards and
Guidelines (An Chomhairle Oidhreachta - The Heritage Council, 2014).

-

Fitxa model del document Museum Education: Learning with objects (Hansen, 2019).

-

L’activitat digital del Museu de Lleida El Taller del Col·leccionisme.
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-

La pauta proposada a Pautas para el análisis de un objeto (Santacana & Llonch,
2012).

-

La fitxa verda del Museu de Lleida (C. C. Communicador, comunicación personal,
s.d.).

-

La pàgina web de la Biblioteca de Catalunya (http://www.bnc.cat/lemac/quees) de la
Llista d’encapçalament de matèria en català (LEMAC).

-

Les indicacions per reorganitzar magatzems de museus de Lambert (2017), Mètode
RE-ORG: III. Recursos addicionals.

-

El Manual de registro y documentación de bienes culturales (Nagel, 2009).
Abans de prosseguir, és necessari remarcar la importància d’aquells ítems assenyalats

amb un asterisc, tant en la fitxa com en els apartats de descripció. Aquests ítems seran
d’obligat emplenament, sense que aquest fet resti valor als ítems que no van precedits per
aquest símbol.
Així, doncs, a continuació es presenta la fitxa de registre per a la catalogació.
Cadascun dels ítems està descrit en els diferents epígrafs del present capítol. Aquesta fitxa
ha estat creada amb la voluntat de resultar completa, pràctica i funcional.
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Figura 1
Fitxa de Registre per a Catalogació d’Objectes de Museus Escolars

* Registre:

* Núm. Inventari:

* CDU:

* Topogràfic:

* Imatge
* Format:
* Nom objecte:
* Fabricant:

Imatge

* Lloc fabricació:

Cronologia:

* Descriptors:
* Característiques:

Imatge

Mides:
Estat conservació:
Ingrés

Forma:
Font:

Imatge

Data:
Recursos i enllaços d’interès:

Exemplars
Núm.:

Estat:
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A continuació es presenta la descripció de cadascun dels ítems que conté la fitxa de
catalogació. Cada epígraf conté la descripció de l’ítem, l’explicació del seu funcionament i
alguns exemples. Com ja s’ha dit anteriorment, algunes descripcions, el funcionament i
alguns exemples han estat adaptats de la pàgina web d’ePèrgam de la Xarxa Telemàtica
Educativa de Catalunya.

1. Registre
El registre és el número que s’assigna a cada document i ens permet identificar-lo
dins el catàleg. Cada objecte té el seu propi número de registre. El número de registre
s’assignarà de forma correlativa, començant pel número 1. El número de registre només es
podrà assignar a un sol objecte. En cas de donar de baixa un objecte, la fitxa es mantindrà,
per tant, el número de registre no es perdrà ni s’adjudicarà a un altre objecte en cap cas5.
En entrar el número de registre hem de tenir en compte: i) si tenim un objecte que
forma part d’un conjunt d’objectes o ii) si l’objecte té material d’acompanyament.
i.

En el cas de tenir un objecte que forma part d’un conjunt d’objectes: hi ha dues
opcions per registrar-lo, com indica la taula 1.

5

Adaptat d’Anàlisi formal o descripció bibliogràfica, per Generalitat de Catalunya (s.d.-b).
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Taula 1
Catalogació de Conjunts d’Objectes
Catalogar el

Al camp “Característiques” (punt 12) es mencionaran els objectes del conjunt

conjunt

i, idealment, la quantitat de cadascun d’aquests entre parèntesis. No s’afegirà

d’objectes en un

la descripció en aquest registre, es farà al registre individual de cadascun dels

sol registre.

objectes del conjunt.
Cal fer constar els diferents noms de l’objecte o del fabricant si no n’hi ha un
de genèric.

Catalogar de

Les dades de cadascuna de les parts disposaran d’un registre diferent, amb la

forma separada

xifra de les unitats igual, afegint un decimal per a cada objecte individualment

cadascuna de les

de forma correlativa al registre. El número decimal s’afegirà precedit per un

parts.

punt (.).
Si el conjunt està format per objectes idèntics, es realitzarà un sol registre i
s’inclourà el número d’objectes repetits al camp “Exemplars: Núm”.

Nota: Adaptat d’Anàlisi formal o descripció bibliogràfica, per Generalitat de Catalunya (s.d.b). https://tinyurl.com/yxh3d37t
S’aconsella catalogar sempre els conjunts d’objectes tant de forma separada com
també de forma conjunta. Es recomana, primer, catalogar el conjunt d’objectes (figura 2) i, a
continuació, cadascun dels components del conjunt individualment (figures 3 i 4).
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Figura 2
Registre d’un Conjunt d’Objectes
* Registre:
1
* Format:
Original

* Núm. Inventari:
FEM/2020/1

* CDU:
39

* Topogràfic:
00.03.B

* Nom objecte:
Joc de te
* Fabricant:
La Cartuja de Sevilla (fab.)
* Lloc fabricació:
Espanya

Cronologia:
1958

* Descriptors:
ciències socials; costums i tradicions; vaixella
* Característiques:
Tetera [1]
Tasses [6]
Plats [6]

Figura 3
Registre d’un Objecte Pertanyent a un Conjunt
* Registre:
1.1
* Format:
Original

* Núm. Inventari:
FEM/2020/1.1

* CDU:
39

* Topogràfic:
00.03.B

* Nom objecte:
Tetera
* Fabricant:
La Cartuja de Sevilla (fab.)
* Lloc fabricació:
Espanya

Cronologia:
1958

* Descriptors:
ciències socials; costums i tradicions; vaixella
* Característiques:
Forma part d’un joc de te amb sis (6) tasses i sis (6) plats.
Tetera de porcellana blanca amb sanefa al mig del recipient de colors blau, groc
i vermell. Amb tapa.
13
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Figura 4
Registre d’un Objecte Pertanyent a un Conjunt amb Còpies Idèntiques
* Registre:
1.2
* Format:
Original

* Núm. Inventari:
FEM/2020/1.2

* CDU:
39

* Topogràfic:
00.03.B

* Nom objecte:
Tassa
* Fabricant:
La Cartuja de Sevilla (fab.)
* Lloc fabricació:
Espanya

Cronologia:
1958

* Descriptors:
ciències socials; costums i tradicions; vaixella
* Característiques:
Forma part d’un joc de te amb cinc (5) tasses més, sis (6) plats i una tetera.
Tassa de porcellana blanca amb sanefa floral a la part superior de colors blau,
groc i vermell i rivet daurat.
Mides:
Al 4cm x D 5cm
Estat conservació:
Bo
Ingrés

Forma:
Donació
Font:
Jorba, Mercè (mestra)
Data:
25-01-2020
Recursos i enllaços d’interès:
Lluch Garcia, L. (2016). Sado, la cerimònia del te japonesa [treball de final
de grau no publicat]. Universitat Autònoma de Barcelona.
https://ddd.uab.cat/record/160610
La Vanguardia. (2011, 11 de març). Así es una ceremonia del té japonesa
[video]. YouTube. https://www.youtube.com/watch?v=eZlt7tsBvGA
Exemplars
Núm.:
6

Estat:
En préstec

Nota: La imatge de la tassa és de topntp26 de la plataforma d’imatges lliures de drets Freepik.
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b) Quan un objecte té material d’acompanyament, es realitzen dues accions:
● Es registra el material predominant.
● Es consigna el material d’acompanyament en el camp “Característiques”
(Figura 5).
Figura 5
Registre d’un Objecte amb Material d’Acompanyament
* Registre:
2
* Format:
Original

* Núm. Inventari:
EPI/2020/2

* CDU:

* Topogràfic:
00.01.E

* Nom objecte:
Ulleres graduades
* Fabricant:
Etnia Barcelona (fab.)
* Lloc fabricació:
Espanya

Cronologia:
2015

* Descriptors:
ciències de la natura; òptica; ulleres
* Característiques:
Acompanyades d’una funda de tela.

El material d’acompanyament s’identifica quan un objecte no té sentit per si sol. Si
no hi ha un material predominant sobre l’altre i es poden tractar per separat, es tractarà com
un conjunt. Es registrarà com a conjunt amb un numeral i a continuació es registrarà cada
objecte amb un número de registre decimal. Finalment s’esmentarà a l’apartat
“Característiques”.
Com a apunt final d’aquest apartat, cal remarcar que només es considerarà conjunt
aquell grup d’objectes que ja ha arribat a mans del catalogador com a tal. És a dir, si l’objecte
ha arribat a l’escola dins del seu conjunt. Encara que amb el temps es reuneixin els objectes
que podrien formar un conjunt, no es registraran com a tal sinó que es farà individualment ja
que, com s’ha dit, els números de registre no es poden modificar ni reassignar.
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1.1. Marcatge d’objectes
Amb la finalitat de no perdre la connexió entre l’objecte i la seva documentació, es
marcarà cada material amb una etiqueta. Tan bon punt el número de registre és assignat, es
podrà marcar l’objecte. Per preservar-lo en òptimes condicions, el marcatge no es realitzarà
directament a la superfície, sinó que s’utilitzarà una etiqueta. L’etiqueta s’ha de subjectar
procurant evitar que s’extraviï.
A l’etiqueta de marcatge hi ha de constar, com a mínim, el número de registre.
Tanmateix, s’hi pot afegir tota la informació que es cregui necessària, per exemple, el codi
topogràfic (veure apartat “4. Topogràfic”) per localitzar el lloc d’emmagatzematge
ràpidament. De tota manera, s’aconsella fer constar a l’etiqueta la informació bàsica per
pragmatisme i celeritat.
Per a l’etiqueta es proposa utilitzar paper lliure d’àcid –amb un pH igual o superior a
7– per evitar una degradació precoç del paper i de l’objecte en contacte, que es pot trobar en
algunes botigues de material de papereria i a les botigues d’art especialitzades. El paper lliure
d’àcid sol ser paper reciclat o paper de molt bona qualitat; generalment són papers d’ús
artístic (de dibuix, per exemple) i solen tenir un acabat rústic. El cordill utilitzat per fixar
l’etiqueta a l’objecte haurà de ser de cotó blanc, per evitar que destenyeixi. Per a les peces de
roba, es pot fer una puntada amb fil de cotó blanc i agulla, o fixar una agulla imperdible. Les
etiquetes sempre han de tenir un caràcter provisional, és a dir, s’han de poder retirar en cas
que fos necessari i no han d’haver deixat cap senyal en l’objecte. En cap cas s’utilitzaran
etiquetes adhesives enganxades directament a la superfície de l’objecte, ja que podrien
danyar-lo.
Per als objectes de paper, es recomana utilitzar un llapis de punta tova, més
concretament de gradació 2B a 6B.

2. Número d’inventari
El número d’inventari és un codi alfanumèric que permet identificar l’objecte i tota
la informació relacionada amb aquest. És recomanable que el codi sigui permanent, és a dir,
que no es modifiqui. En el cas de ser modificat, cal conservar el codi anterior.
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L’assignació del número d’inventari es realitzarà amb la relació de tres dades
separades per barres: les sigles de l’escola sense articles ni preposicions, l’any de registre de
l’objecte i el número de registre numeral o decimal (Dirección General de Bellas Artes y
Bienes Culturales, 1996; Ministerio de Cultura de la Nación, 2019). Vegeu la Taula 2.
Taula 2
Assignació del Número d’Inventari
Sigles de l’escola

EAI (Escola de l’Ateneu Igualadí)

Barra de separació

/

4 xifres per l’any de registre

2020

Barra per separar

/

Número de registre

1.2
Núm. inventari: EAI/2020/1.2

3. Classificació Decimal Universal (CDU)
El Departament d’Educació va encarregar l’any 2006 una Adaptació de la CDU per
a biblioteques escolars d’Infantil, Primària i Secundària (Abeyà et al., 2006), que conté les
taules de referència per a la classificació del fons documental d’un centre educatiu.
La CDU (Classificació Decimal Universal) classifica jeràrquicament, de més general
a més concret, l’àmbit de coneixement de l’objecte; en el cas del museu escolar, en funció de
les temàtiques i subtemàtiques que s’hi relacionen. Consta d’onze àmbits temàtics: obres de
ficció, obres generals, filosofia, religió, ciències socials, llengua, ciències pures-ciències
naturals, ciències aplicades, arts-jocs-esports, literatura i història i geografia. Després, cada
àmbit es subdivideix en àmbits més específics. La navegació és senzilla i intuïtiva, la qual
cosa fa la recerca de la classificació senzilla i ràpida.
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3.1. Característiques de la CDU6
La CDU és un sistema de classificació amb un funcionament específic. Per tal de
comprendre’l, cal conèixer-ne les seves característiques bàsiques:
● La CDU vol abastar tots els camps del coneixement utilitzant els números del 0 al 9.
● És un sistema jeràrquic, que va del més general al més concret. Cada un dels temes
es va subdividint en temes més específics.
● Cada nombre de la CDU expressa un concepte o un grup de conceptes. Quan es vol
classificar un objecte, si a les taules es troba un nombre que correspon exactament al
concepte se li assigna tal qual.
● Els números s’ordenen pel principi dels números decimals. Això permet que cada
número es pugui subdividir en tants números com es cregui convenient per afinar, si
és necessari, la divisió d’un tema.
● Utilitza signes de puntuació i símbols per relacionar diferents conceptes inclosos en
un mateix objecte, nombres auxiliars, per precisar el significat, i notació amb
codificació decimal, que permeten el creixement indefinit de les subdivisions.
3.2. Normes d’ús de la CDU7
Per a un bon ús de la CDU, és precís entendre les seves normes de funcionament:
● Es poden consultar les taules directament pels nombres o bé consultar el llistat
alfabètic de matèries que remeten a les notacions.
● És aconsellable utilitzar dos o tres números de la classificació decimal.
● Utilitzar les numeracions descrites a les taules. S’ha de classificar de forma genèrica,
tendint a utilitzar classes més específiques només quan existeixin un nombre
significatiu de materials, si no, és preferible utilitzar la classe principal de la CDU.
● Les taules auxiliars s’afegeixen al número principal. Caldrà utilitzar les taules
auxiliars només quan sigui convenient.

6
7

Adaptat de Classificació Decimal Universal, per Generalitat de Catalunya (s.d.-c).
Adaptat de Classificació Decimal Universal, per Generalitat de Catalunya (s.d.-c).
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Per realitzar la cerca de l’etiqueta es pot accedir a l’entorn de cerca de la CDU (veure
Figura 6). Per accedir-hi, cal dirigir-se a la plataforma ePèrgam, a l’entorn de catalogació i
utilitzar el buscador que incorpora la fitxa de catalogació (Buscador CDU, s.d.).
Figura 6
Entorn de Cerca CDU

Nota: Recuperat de ePèrgam CDU, per Generalitat de Catalunya (s.d.-d).
Un cop s’han localitzat la temàtica i la subtemàtica que encaixen millor amb l’objecte
que s’està registrant, senzillament restarà anotar el codi que introdueix la CDU específica.

4. Topogràfic
Aquest camp permet localitzar ràpidament els objectes en el seu lloc
d’emmagatzematge. Per definir l’emplaçament s’utilitzarà, aquest cop, un codi alfanumèric,
que evitarà explicacions extenses i descripcions confuses. Aquest codi estarà format per
xifres –per a les aules o sales i per a les unitats d’emmagatzematge– i per lletres –per als
prestatges i lleixes– separades per punts.
Tot i que el codi serà diferent per a cada centre, ja que no tots els centres disposen
dels mateixos espais d’emmagatzematge, a continuació s’ofereixen unes orientacions
generals. La primera xifra correspon a l’aula o sala on es pot trobar l’objecte. Per tant, en
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primer lloc, s’hauran de llistar les sales o aules on es guarden els objectes, així com les parets
o pintes8 on estan penjats i el mobiliari que els conté –les unitats d’emmagatzematge– o
exposa. Per exemple:
00

Magatzem

01

Biblioteca

02

Sala de mestres

03

Aula de P3

04

Aula de P4

05

Aula de P5

06

Aula de 1r

07

Aula de 2n

08

Aula de 3r

09

Aula de 4t

10

Aula de 5è

11

Aula de 6è

12

Aula de Música

13

Aula d’Anglès

14

Gimnàs

La segona seqüència numèrica correspon a les parets i al mobiliari de la sala o aula.
Per aquest motiu, s’haurà de realitzar un plànol de cada aula i de cada sala, previ a
l’assignació del codi (Figura 7). La tasca de la seva elaboració pot recaure en la persona
responsable del museu escolar o bé en les persones responsables de cada aula o sala. El plànol
haurà de ser senzill però entenedor. El número 01 sempre s’assignarà a la paret de la porta; a
continuació es numeraran les parets en el sentit de les agulles del rellotge (situats al llindar i
mirant cap a dins de l’aula o sala); finalment, es numerarà el mobiliari. En aquest cas, s’ha
optat per fer constar el nom de cada unitat d’emmagatzematge al plànol. És recomanable fer-

8
Les pintes de paret o les pintes corredisses són sistemes d’emmagatzematge vertical, que solen utilitzar-se per
penjar quadres i imatges ja que faciliten la seva localització a simple vista i aprofiten millor els espais verticals.
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ho així perquè facilita la ràpida comprensió del plànol. És important que aquest estigui en un
lloc visible de cada aula o sala; si pot ser, a prop de la porta d’entrada per tal que la
localització de les unitats d’emmagatzematge sigui més ràpida.
Figura 7
Plànol de l’Aula de Música

Així, la ubicació d’una guitarra clàssica espanyola guardada a l’armari de sota l’escala
de l’Aula de Música es codificaria 12.10 (Figura 8).
Figura 8
Topogràfic Guitarra
* Registre:
3
* Format:
Original

* Núm. Inventari:
EGC/2020/3

* CDU:
78

* Topogràfic:
12.10

* Nom objecte:
Guitarra clàssica espanyola

Un pòster de les famílies d’instruments penjat a la paret de la porta es codificaria amb
les xifres 12.01 (Figura 9).
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Figura 9
Topogràfic Pòster
* Registre:
4
* Format:
Original

* Núm. Inventari:
EEV/2020/4

* CDU:
785

* Topogràfic:
12.01

* Nom objecte:
Pòster família instruments

Finalment, s’assignaran les lletres, si és necessari. Es farà en aquells casos que
l’objecte es trobi en una unitat d’emmagatzematge com ara un moble amb calaixos o lleixes
(Lambert, 2017). S’assignaran lletres de la A a la Z en ordre ascendent, de baix a dalt. El
motiu de l’ordre d’assignació es deu a la possibilitat d’ampliar l’emmagatzematge en un
futur: si s’afegeixen lleixes a una unitat d'emmagatzematge se sol fer cap amunt, per aquest
motiu és més coherent començar des de baix. En aquest cas s’ofereix un exemple de
magatzem (Figura 10), que és l’espai per excel·lència d’emmagatzematge.
Si s’està implementant el museu escolar en un centre escolar, seria una bona
oportunitat per buidar el magatzem i repensar-lo, avaluar la situació actual, planificar la nova
distribució tenint en compte els objectes que s’hi emmagatzemen –agrupar-los i classificarlos per mides i tipus, així com per necessitats de preservació–, fer un pressupost i presentarlo a la direcció del centre o senzillament reorganitzar allò que ja hi havia. En qualsevol cas,
les condicions del magatzem sempre s’hauran de revisar per una òptima conservació dels
objectes: cal que hi hagi un ambient fresc i sec, així com procurar que els objectes estiguin
protegits de la pols i de l’exposició directa a la llum solar. Per a més informació sobre
l’emmagatzematge i la preservació dels objectes es pot consultar els documents del mètode
RE-ORG (Lambert, 2017) disponibles a la pàgina web del Generalitat de Catalunya (s.d.-e).
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Figura 10
Plànol del Magatzem

En segon lloc, cal localitzar la unitat d’emmagatzematge. Per exemple, es localitza
l’objecte a la calaixera (el número 18 en el plànol de la Figura 10). L’objecte en qüestió es
troba al tercer calaix (veure Figura 11) començant per baix, per tant, se li assigna la lletra C.
Es codificaria el topogràfic 00.18.C (Figura 12).
Figura 11
Assignació de Lletres
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Nota: La imatge assenyala el calaix on trobaríem l’objecte de l’exemple. Així mateix, es pot
observar com es numerarien els calaixos, per ordre alfabètic de baix a dalt. La imatge del
calaix abans de ser adaptada és d’Antonin Kolar, J. De la plataforma d’imatges lliures de
drets Unsplash.
Figura 12
Topogràfic d’un Objecte en un Calaix
* Registre:
5
* Format:
Indeterminat

* Núm. Inventari:
EGF/2018/5

* CDU:
785

* Topogràfic:
00.18.C

* Nom objecte:
Senyera

Les còpies dels plànols i també el llistat d’ubicacions haurà de guardar-se en un lloc
a l’abast i coneixement de totes aquelles persones que facin ús del museu escolar i dels seus
objectes (mestres, alumnes…).

5. Imatge
Per a la catalogació de qualsevol objecte, es requerirà fer constar una fotografia com
a mínim. La fitxa permet afegir tantes imatges com es vulgui, afavorint així que es pugui
deixar constància del màxim de perfils i perspectives de l’objecte, com també dels detalls
que pugui tenir.
La complementació d’aquest camp és important per dues raons: en primer lloc, deixa
constància de l’existència de l’objecte i serveix d’evidència en casos de possibles
desaparicions, pèrdues o furts; en segon lloc, la fotografia esdevé un suport molt valuós quan
acompanya el camp de la descripció, facilitant la seva comprensió. A més, resultarà
d’especial utilitat per a la seva identificació en cas que s'hagi perdut l'etiqueta d’identificació
(Australia Museums Victoria, 2009; Nagel, 2009).
S’aconsella utilitzar imatges amb una bona resolució, el format JPEG (Joint
Photographic Experts Group) és una opció molt vàlida, per exemple. Cal evitar càmeres de
gran angular, ja que deformen la imatge. Si és possible, es recomana utilitzar un trípode per
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evitar el moviment i afavorir que les imatges no quedin mogudes. També és recomanable
realitzar les fotografies en un entorn endreçat, amb bona il·luminació (llum natural a l’ombra
o dues fonts de llum del mateix color), amb un fons continu blanc o d’un color discret (gris
clar o negre), sense altres objectes a la vora, amb un suport segur i suficient en relació a la
mida de l’objecte i en un entorn prou espaiós per poder-se moure amb comoditat per realitzar
les fotografies.9 Finalment, es recomana utilitzar un regle o un escalat de referència. Tot i
que ja existeix el camp “Mides”, aquest no és obligatori i podria quedar compensat per una
bona foto i una bona referència (Figura 13).
Figura 13
Fotografies d’un Piano de Joguina: Diferents Perspectives

9

Al mercat hi ha caixes de llum a partir de preus assequibles que permeten controlar tots aquests aspectes.
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6. Format
El format ens indica el tipus de material que descriu el registre. En ocasions, els
museus realitzen còpies facsímils dels originals que posseeixen. A les escoles, sovint, els
objectes que arriben són reproduccions d’originals –potser adquirits en la mateixa botiga d’un
museu–, objectes creats pels propis infants o bé, se’n desconeix la condició. És en aquest
camp on es farà constar.
Així, doncs, es classificaran els objectes com a: a) original (Figura 14), b) rèplica
(Figura 15), c) producció pròpia (Figura 16) i d) indeterminat (Figura 17).
a) Original. Per identificar un original, podem identificar la marca o l’autor.
Figura 14
Registre d’un Original
* Registre:
6

* Núm. Inventari:

* CDU:

* Topogràfic:

ERCT/2019/6

7(03)

12.01

* Format:
Original
* Nom objecte:
Mural Nosaltres podem canviar la història de sempre!
* Fabricant:
Turu, Joan (il.)

b) Rèplica. Una rèplica és una còpia d’un original.
Figura 15
Registre d’una Rèplica
* Registre:
7
* Format:
Rèplica

* Núm. Inventari:
ESAV/2016/7

* Nom objecte:
Àmfora romana

26

* CDU:
9(37)

* Topogràfic:
00.16
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c) Producció pròpia. A les escoles es realitzen moltes produccions fetes pels alumnes
o pels propis mestres.
Figura 16
Registre d’una Producció Pròpia
* Registre:
8
* Format:
Producció pròpia

* Núm. Inventari:
CEL/2018/8

* CDU:
745

* Topogràfic:
00.16

* Nom objecte:
Maraques

d) Indeterminat. Un objecte té un format indeterminat quan no es pot identificar cap
marca, l’origen, l’autor, etcètera.
Figura 17
Registre d’un Objecte de Format Indeterminat
* Registre:
9
* Format:
Indeterminat

* Núm. Inventari:
CEL/2020/9

* CDU:
394

* Topogràfic:
00.17

* Nom objecte:
Tió

7. Nom objecte
Aquest camp fa referència a la denominació de l’objecte. El nom de l’objecte ha de
respondre al nom comú utilitzat de forma quotidiana o habitual en el context escolar. A més,
és recomanable utilitzar de forma acordada o estandarditzada un sol terme per descriure
sempre un tipus d’objecte, per exemple: “vambes” en detriment de “sabatilles esportives” o
viceversa.
Alguns objectes, com s’ha apuntat anteriorment, conformen un conjunt, com pot ser
un joc de te, o bé un tot, com una fotografia. Un cop més, es recomana registrar el conjunt en
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primer lloc i les parts seguidament. Les indicacions concretes per registrar els conjunts
d’objectes es poden trobar a l’apartat “1. Registre”.
Quan s’estableix el nom de l’objecte és necessari ser el més precís possible. Per
exemple, s’està catalogant una senalla o un cabàs? Tanmateix, si no és possible ser tan precís,
es pot emprar un terme més general, com per exemple “un receptacle d’espart”. Així mateix,
s’aconsella que el nom consti d’una o dues paraules.
Existeixen una sèrie de casos excepcionals i molt específics que presentem a
continuació, pels quals proposem una sèrie de solucions aplicables a criteri del catalogador10:
● Quan l’objecte tingui un nom compost: “màquina de fer punta”.
● Quan sigui un objecte amb títol: un quadre, una fotografia, una escultura, etc. Amb la
finalitat de simplificar la fitxa de catalogació, com ja hem fet esment, el camp “Títol”
ha estat adaptat a “Nom objecte”. Tot i així, és important que consti el títol d’aquells
objectes que en tinguin.
● Alguns objectes poden tenir dos noms en idiomes diferents. S’escriuran en l’ordre
que apareixen en l’objecte o bé en l’ordre recomanat: català, castellà, anglès o francès
(i altres). El segon nom se separa del primer per un espai, el signe igual (=) i un altre
espai: pi = pinus o compact disc = disc compacte.
Per al títol:
● S’utilitzaran les lletres en cursiva.
● Si un objecte té més d’un títol, es transcriuran en l’ordre que apareixen, separats per
un espai, un punt i coma (;) i un altre espai (veure Figura 18): Coronavirus ;
Confinament.
● Si l’objecte conté un subtítol, s’ha de transcriure a continuació del títol separat per un
espai, dos punts (:) i un altre espai (veure Figura 19): Els tres tombs : Carro de palla.
● Alguns objectes poden tenir títols en diferents idiomes. S’escriuran en l’ordre que
apareixen en l’objecte o bé en l’ordre recomanat: català, castellà, anglès o francès (i
altres). El segon títol se separa del primer per un espai, el signe igual (=) i un altre
espai (veure Figura 20): Dancing = Ballant.

10

Adaptat d’Anàlisi formal o descripció bibliogràfica, per Generalitat de Catalunya (s.d.-b).
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● En escriure el títol és preferible restringir l’ús de majúscules a la lletra inicial i quan
correspon ortogràficament: Xapa 120 anys d’en Charlie Rivel.
● Cal mantenir el títol original respectant l’estil, l’idioma i la puntuació.
Figura 18
Registre d’un Objecte amb dos Títols
* Registre:
10
* Format:
Original

* Núm. Inventari:
CSA/2020/10

* CDU:
745

* Topogràfic:
05.05.B

* CDU:
74

* Topogràfic:
05.04

* CDU:
73

* Topogràfic:
10.02

* Nom objecte:
Maqueta Coronavirus ; Confinament
* Fabricant:
Garcia, Jordi (al.)

Figura 19
Registre d’un Objecte amb Subtítol
* Registre:
11
* Format:
Original

* Núm. Inventari:
CSPSP/2020/11

* Nom objecte:
Dibuixa Els tres tombs : Carro de palla
* Fabricant:
Juvé, Magalí (al.)

Figura 20
Registre d’un Objecte amb Títols en dos Idiomes
* Registre:
12
* Format:
Original

* Núm. Inventari:
EJM/2015/12

* Nom objecte:
Escultura Dancing = Ballant
* Fabricant:
Asensi, Adrià (al.)
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8. Fabricant
Al camp “Fabricant” s’introdueixen aquelles persones o entitats que tenen algun tipus
de responsabilitat sobre l’objecte en qualsevol dels seus aspectes: disseny, producció,
venda... El fabricant d’un objecte pot tenir caràcters diversos i algunes particularitats. Vegeulos a continuació11:
● Fabricació personal: la responsabilitat recau sobre una sola persona.
○ S’entrarà primer el cognom i després el nom separat per una coma i un espai.
○ En els fabricants estrangers s’han de mantenir les referències utilitzades en la
fabricació del país d’activitat del fabricant. Exemple: Smith, Mary J.
● Fabricació corporativa: la responsabilitat recau sobre una entitat o una marca
comercial registrada.
○ S’utilitzarà aquesta entrada en tots els objectes que no hagin estat fabricats
per una persona determinada.
○ De totes les formes possibles se n’haurà d’escollir el nom pel qual l’entitat és
més coneguda.
○ Els objectes distribuïts o dissenyats per organismes oficials o de govern
s’entraran amb el nom geogràfic seguit de l’organisme: Lleida. Ajuntament.
○ En el cas d’entitats subordinades a altres entitats majors, s’entrarà primer
l’entitat major i després l’entitat subordinada: Generalitat de Catalunya.
Departament d’Educació.
○ En el cas dels objectes distribuïts o produïts per a congressos, indicarem, entre
parèntesi i després del nom, el número d’ordre del congrés, la data i el lloc:
Jornades d’Escola Rural (13es : 2005 : Berga).
○ S’ha de respectar la llengua d’origen. Quan una entitat fa servir més d’una
llengua, s’utilitzarà la que apareix, escollint l’ordre següent: català, castellà,
anglès o francès.

11

Adaptat d’Anàlisi formal o descripció bibliogràfica, per Generalitat de Catalunya (s.d.-b).
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○ Es poden ometre els articles inicials i les sigles que indiquen el tipus
d’associació empresarial.
○ Es poden afegir, entre parèntesi, indicacions que permetin distingir entitats el
nom de les quals es puguin confondre.
● Objectes amb responsabilitat compartida: són els objectes on consta més d’un
fabricant.
○ Quan es participa en la mateixa funció:
à

Objecte fabricat en col·laboració per dos o tres autors: s’entraran tots
els autors i/o fabricants per l’ordre que es troben a la font d’informació
principal de l’objecte. Si un nom hi apareix assenyalat especialment,
l’entrarem en primer lloc.

à

Objecte fabricat en col·laboració per més de tres autors: s’entrarà el
primer o el que està assenyalat especialment i s’hi indicarà [et. al].

○ Quan es participa en funcions diferents:
à

S’entraran els diferents responsables en les seves diferents funcions,
si consten a la font principal d’informació del document.

à

S’entrarà, primerament, la persona esmentada en la font principal
d’informació en primer lloc o ressaltada tipogràficament.

● Quan és una col·lecció d’objectes:
○ S’entrarà la persona responsable de la col·lecció en el cas que hi consti o es
conegui.
○ En el cas que es conegui el fabricant de cada peça de la col·lecció, s’afegirà
posteriorment en el registre individual de cadascuna. Sinó, s’entrarà la
persona responsable de la col·lecció també en els registres individuals.
● Objectes amb pseudònim:
Tant si el pseudònim és individual com compartit:
○ L’utilitzarem en el camp de fabricant quan aquest pseudònim sigui l’únic que
es fa servir.
○ Quan el fabricant utilitzi el nom i el pseudònim, li farem diferents entrades a
la llista del camp autor i entrarem les diferents possibilitats.
31

Manual pràctic per a la catalogació dels objectes del museu escolar — Equip ICE UdL MBE

8.1. Algunes consideracions respecte al fabricant
A continuació es detallen algunes consideracions respecte al fabricant12:
● Amb l’objectiu d’incloure el màxim d’informació sobre l’objecte i per tal de
poder designar la funció del fabricant en el procés de fabricació, es recomana la
inclusió del rol desenvolupat pel fabricant de la forma més concreta possible, si
es coneix aquesta informació. Per facilitar la lectura, es recomana l’ús d’una
forma abreviada, unificada en tot el catàleg. A la Taula 3 s’especifiquen algunes
de les designacions més freqüents i se’n proposen les possibles abreviatures.
Taula 3
Designacions i Abreviatures del Fabricant
Designacions

Abreviatures

Alumnat

al.

Arranjador

arr.

Botiga

bot.

Ceramista

cer.

Compositor

com.

Comunitat educativa

ced.

Desconegut

desc.

Director

dir.

Dissenyador

dis.

Distribuïdor

distr.

Ebenista

eb.

Fabricant

fab.

Forjador

for.

Fotògraf

fot.

12

Adaptat d’Anàlisi formal o descripció bibliogràfica, per Generalitat de Catalunya (s.d.-b).
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Gravador

grav.

Il·lustrador

il.

Marca comercial registrada

mr.

Modista

mod.

Productor

prod.

Pseudònim

pseu.

Nota: Adaptat d’Anàlisi formal o descripció bibliogràfica, per Generalitat de Catalunya (s.d.b). https://tinyurl.com/yxh3d37t
● Per defecte, si no s’especifica quina feina ha fet (il·lustrador, dissenyador, etcètera)
en l’objecte, s’entén que n’és el fabricant.
● És essencial que en tots aquells objectes en què es puguin identificar diverses figures
relacionades amb la producció i la fabricació, es faci constar.
● Per designar l’autoria d’un objecte cal anar a consultar al lloc adequat, a la font
principal d'informació.
● Si es desconeix l’autor de l’objecte i no hi ha cap manera d’identificar-lo, s’hi posarà
“Desconegut” amb l’abreviació “desc.” entre parèntesis.

9. Lloc de fabricació
El lloc de fabricació s’ha de consignar en la llengua d’ús del catàleg. És important
tenir present que el lloc de compra o d’adquisició i el lloc de creació o fabricació, moltes
vegades no són el mateix. Com en altres camps, és important acordar uns termes unificats,
per exemple: s’haurà de decidir entre Anglaterra, Gran Bretanya o Regne Unit. Si el país,
ciutat, regió... canvia de nom, es mantindrà el nom del moment en què es va crear l’objecte.
Sempre es procurarà fer constar el màxim d’informació possible. Si se’n té
coneixement, s’anotarà en primer lloc la localitat, després la regió i finalment el país:
Barcelona, Catalunya, Espanya. Si es desconeix cap tipus d’origen de l’objecte en relació a
la creació o producció, s’hi entrarà “Desconegut”.
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10. Cronologia
La cronologia indica l’any o el període de creació o de fabricació de l’objecte que es
registra. En cas que aquesta data no consti de manera evident s’anotarà, per ordre, la data de
copyright ©. Per als objectes que tenen més d’una data s’anotarà la primera data que hi
consta. En col·leccions s’indicarà la data d’inici de la col·lecció13.
Sempre s’entrarà la data més concreta possible. En alguns casos no es podrà concretar
el dia o el mes, fins i tot es pot situar en un període més o menys extens. En aquest cas,
s’entrarà la data que ens consta aproximada o estimada. Així, doncs, qualsevol referència
temporal és vàlida (anys, segles, dates concretes…) tot i que el format cal que estigui unificat
de la manera següent:
● Si es coneix la dada cronològica amb certesa, sigui quina sigui:
○ Dia-mes-any: 14-04-2020
○ 1960, segle XVIII, 1990-2000, etcètera.
L’any sempre s’escriurà amb la totalitat de les seves xifres, mai s’abreviarà.
● Si únicament es pot realitzar una estimació, s’hi afegirà una circa: c.1935.
● Si es desconeix cap tipus de cronologia de l’objecte en relació a la creació o
producció, s’hi entrarà “Es desconeix”.
Moltes vegades es pot trobar la cronologia a la caixa o l’embalatge de l’objecte, si es
conserva. Si no hi consta, es pot arribar a aproximar o deduir per productes similars o
embalatges amb dissenys, il·lustracions o tipografies semblants a l’objecte que s’està
registrant. Hi ha moltes maneres d’esbrinar la cronologia, també per l’ús i la utilitat de
l’objecte en relació al context històric.

11. Descriptors
En la pàgina web de l’ePèrgam, la Generalitat de Catalunya defineix de la manera
següent els descriptors:

13

Adaptat d’Anàlisi formal o descripció bibliogràfica, per Generalitat de Catalunya (s.d.-b).
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Els descriptors formen un vocabulari ordenat alfabèticament de conceptes que permeten
descriure el contingut d’un objecte utilitzant les paraules del llenguatge natural. La utilització
del llenguatge natural fa més comprensible el seu ús per part de l’usuari. Aquests conceptes
s’expressen en paraules o termes extrets d’un llistat finit establert a priori. (s.d.-a,
Descriptors)

En la fitxa de catalogació de museu escolar, es recomana la utilització de tres
descriptors. Tot i que s’ha seguit el model de l’ePèrgam, per les particularitats i l’adaptabilitat
de la naturalesa de l’objecte, s’ha eliminat el descriptor referent al curs acadèmic recomanat
ja que els objectes, per naturalesa, són adaptables al contingut i a l’edat del discent. En el seu
lloc, es proposa la lliure definició d’un tercer descriptor:
● Descriptor 1: s’utilitzarà un terme extret del llistat ofert per l’ePèrgam. Cal saber que
el llistat de descriptors de l’ePèrgam no fa referències entre els termes, el que vol dir
que es poden trobar problemes semàntics (dues paraules poden tenir un mateix
significat, es poden utilitzar dues paraules diferents per a un sol concepte, hi ha
significats que varien amb el pas del temps...). Aquesta llista inclou dos nivells
conceptuals: el primer per l’àmbit de coneixement i el segon per continguts o
conceptes més específics. Si el segon nivell encaixa amb l’objecte que s’està
catalogant, s’afegirà com a segon descriptor.
● Descriptor 2: s’afegirà un terme que concreti el segon descriptor. Existeixen dues
opcions: utilitzar un descriptor de segon nivell de la llista facilitada per l’ePèrgam, si
encaixa amb l’objecte que s’està catalogant; o bé, utilitzar un terme que descrigui i
ajudi a concretar l’ús, el tema, la forma, la finalitat… de l’objecte que s’està
catalogant. En aquest segon cas, cal ser precís i pensar bé el terme utilitzat, unificar
l’ús d’uns termes en detriment d’uns altres, utilitzar una única llengua, utilitzar els
termes en singular i evitar l’ús de verbs i adjectius, utilitzant substantius.
● Descriptor 3: el descriptor 3 queda a disposició del catalogador, és a dir, és un camp
lliure. Es pot fer referència al material, a àmbits de coneixement, a localitzacions
geogràfiques, culturals, a temes curriculars, etc. És un camp on es pot deixar
constància d’aquella informació o temàtica a la qual encara no se li hagi trobat un lloc
en cap dels altres camps.
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Un cop localitzats i/o definits els descriptors, s’escriuran en minúscula i separats per
punt i coma (;). Es pot accedir al buscador de descriptors a través de la plataforma ePèrgam.
Per determinar els descriptors 2 i 3, proposem l’ús de la Llista d’encapçalament de
matèria en català (LEMAC). Aquest camp s’ha eliminat aquest camp de la fitxa de
catalogació de museu escolar, per resultar repetitiu des d’un punt de vista pràctic pel
catalogador. Tot i això, es considera un recurs molt valuós i complet i per aquest motiu no
se’n vol desestimar la seva utilització, que, en tot cas, queda a criteri del catalogador.
11.1.

Llista d’encapçalament de matèria en català (LEMAC)

Determinar la temàtica d’un document o d’un objecte forma part de l’anàlisi i
descripció temàtica, conceptual, d’aquest. Aquesta anàlisi demana imparcialitat i objectivitat;
per aquest motiu, una eina estandarditzada de classificació ajudarà el responsable de la tasca
a dur-la a terme amb eficàcia i concreció.
La LEMAC és un llenguatge documental que utilitza el llenguatge natural per
determinar la temàtica del document i abasta els diferents àmbits de coneixement.
S’estructura formant cadenes de paraules: s’encapçala per un terme significatiu del
document, després d’un guió s’indiquen altres conceptes14. Si consultem la pàgina web de la
Biblioteca de Catalunya, trobem que:
La Llista d’encapçalaments de matèria en català (LEMAC) és un llenguatge controlat que
s’utilitza per a la catalogació temàtica o indexació dels documents.
Conté els registres d’autoritat de matèria adaptats dels Library of Congress subject headings
(LCSH) i els procedents de la traducció de la Lista de encabezamientos de materia para
bibliotecas de Carmen Rovira i Jorge Aguayo publicada en edició preliminar pel Servei de
Biblioteques de la Generalitat de Catalunya l’any 1988.
La LEMAC inclou els següents tipus d’encapçalaments i subdivisions:
●

Encapçalaments temàtics i de forma.

●

Encapçalaments de nom personal, d’entitat i títols que serveixen de model.

●

Noms geogràfics de jurisdiccions polítiques i administratives seguits de subdivisions
i noms geogràfics no jurisdiccionals.

14

Adaptat d’Anàlisi de contingut, per Generalitat de Catalunya (s.d.-a).
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● Subdivisions sota noms geogràfics, sota noms de llengua i subdivisions comunes o
de lliure aplicació. (2009, Què és la LEMAC)

Aquest sistema de catalogació i d’indexació de documents és susceptible de ser
aplicat en la catalogació d’altres camps (Biblioteca de Catalunya, 2009) i altres tipus de
material. Per aquest motiu, se’n proposa l’ús per determinar els descriptors en la fitxa de
registre de l’objecte de museu escolar.
Per a l’assignació de la paraula clau, cal realitzar una anàlisi de la temàtica principal
de l’objecte. El catalogador s’ha de basar en una anàlisi imparcial i objectiva tenint en compte
el format i el contingut conceptual. D’aquesta manera, es pot identificar el tema i, tot seguit,
traduir-lo a un concepte del llenguatge controlat. El tema escollit ha de ser el més precís
possible. Si un objecte té relació amb la “pesca amb canya”, no s’inclourà dins d’un grup
conceptual més gran com podria ser, “pesca”.
En ser un llenguatge controlat, la utilització de la LEMAC requereix un coneixement
del seu funcionament. Per aprofundir en el funcionament o realitzar consultes sobre la
LEMAC, es pot accedir al Manual de la Llista d’encapçalaments de matèria en català
(MLEMAC) (2018) en línia15. Així, doncs, per realitzar la cerca i consulta, s’haurà d’accedir
a la pàgina web de la Biblioteca de Catalunya sobre la LEMAC. També es pot consultar la
versió impresa de Gelabert et al. (1991) Llista d’encapçalaments de matèria en català: edició
preliminar actualitzada.
Per a realitzar la recerca i assignar un terme, cal seguir tres passos imprescindibles
que es descriuen a continuació16:
i.

Anàlisi de l’objecte

En primer lloc, cal fixar-se en l’objecte i aquelles paraules clau que el defineixen. Dit
d’una altra manera, cal trobar aquelles paraules per les quals es buscaria l’objecte que s’està
catalogant. Amb aquesta finalitat, s’analitzarà:

15
16

•

Temes

•

Noms de persones, entitats i àrees geogràfiques

Es pot accedir al MLEMAC a través del desplegable del camp “Matèria” de la plataforma ePèrgam o a l’enllaç.
Adaptat de L'estructura de la LEMAC, per Ateneu: Materials i recursos per la formació (2019).
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•

Períodes temporals

•

Títols

•

Format o naturalesa de l’objecte

ii.

Buscar el terme d’encapçalament acceptat

A continuació, quan s’hagi identificat aquell concepte que defineix l’objecte a
catalogar, cal dirigir-se al buscador de la LEMAC. A la pantalla inicial de la LEMAC hi ha
el desplegable “Tipus de consulta”, que especifica les característiques de la consulta que es
vol realitzar, i un quadre de diàleg, “Text a cercar”, on s’introdueix el terme que volem cercar
(veure Figura 20).
Com es pot observar en la Figura 21, la cerca permet tres tipus de consulta:
•

Sobre índex: mostra l’índex de la LEMAC, apareix en pantalla la relació
d’encapçalaments acceptats, no acceptats i de subdivisions.

•

Totes les paraules: recupera només els encapçalaments i subdivisions que
continguin dins la mateixa matèria les paraules introduïdes.

•

Qualsevol paraula: recupera els encapçalaments i les subdivisions que
continguin qualsevol de les paraules introduïdes.

Figura 21
Entorn de Cerca del Buscador de la LEMAC
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Nota: Recuperat de Llista d’encapçalament de matèria en català, per Biblioteca de Catalunya
(2009).
Quan es fa qualsevol dels tres tipus de cerca, a la finestra apareixen dues columnes
(Figura 22). La de l’esquerra inclou l’encapçalament o la matèria. La de la dreta indica si
l’encapçalament està o no acceptat.
Figura 22
Índex de Matèries

Nota: Recuperat de Llista d’encapçalament de matèria en català, per Biblioteca de Catalunya
(2009).
Si es clica sobre un encapçalament apareix una finestra amb informació d’aquest
terme (Figura 23):
o Nota d’abast: explica l’ús i l’aplicació del terme.
○ Emprat per: indica els encapçalament no acceptats. Per tal de referir-s’hi cal
emprar sempre l’encapçalament acceptat.
○ Termes genèrics: són termes superiors o generals que inclouen l’encapçalament
acceptat que s’utilitzi.
○ Termes relacionats: són termes que es podrien utilitzar com a sinònim de
l’encapçalament acceptat que s’ha buscat.
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○ Termes específics: són termes que singularitzen algun aspecte de l’encapçalament
acceptat.
○ Vegeu també: es remet a altres encapçalaments acceptats ja siguin genèrics,
específics o relacionats.
Figura 23
Informació del Terme en Clicar l’Encapçalament

Nota: Recuperat de Llista d’encapçalament de matèria en català, per Biblioteca de Catalunya
(2009).
Per conèixer més a fons el procediment de cerca, es pot accedir al document
L’estructura de la LEMAC del mòdul “Biblioteca escolar I: concepte, organització i
dinamització”, elaborat per la Generalitat de Catalunya.
iii.

Assignar el terme a “Descriptors”

Finalment, només caldrà escriure el terme més ajustat i concret que s’hagi trobat
acceptat per la LEMAC al camp “Descriptors”.
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12. Característiques
“Característiques”17 és un camp de text lliure que permet descriure de forma
abreujada les característiques de l’objecte. Ha de permetre saber, a la persona que consulta
el catàleg, si l’objecte en qüestió és idoni per a les seves necessitats. La descripció no cal que
sigui massa extensa. Cal que aporti la informació justa i necessària. Per a realitzar la
descripció, cal tenir en compte:
•

Es tracta d’una descripció física, no temàtica ni interpretativa.

•

Inclou apreciacions sobre la forma, el color, la textura, els materials, l’ornamentació,
el mètode de producció, etc.

•

És d’ajut realitzar la descripció sempre seguint un ordre, de baix a dalt, per exemple.

•

L’objectiu és ajudar al lector a visualitzar l’objecte (la qual cosa resulta molt més
senzilla amb unes bones fotografies que acompanyin la descripció, punt “5. Imatge”).

•

També cal mencionar les parts danyades o les mancances de l’objecte, si escau.

•

Si existeixen, cal anotar el contingut de les inscripcions. Si hi ha molt de text, es pot
transcriure el títol del gravat o alguna frase principal que expressi el missatge.

•

Es recomana una extensió d’unes cinc frases.
En el cas de catalogar un conjunt d’objectes, es mencionaran els objectes del conjunt

i la quantitat de cadascun d’aquests entre claudàtors. Quan es registri cadascun dels objectes
del conjunt de forma individual, s’afegirà la descripció en aquest registre i es mencionarà que
forma part del conjunt. Per revisar com registrar conjunts d’objectes, es pot consultar l’apartat
“1. Registre”.
Quan es cataloga un objecte sonor amb cançons o moviments musicals, al camp resum
convé anotar el títol d’aquests. Si és un objecte sonor que inclou diferents contes, també fóra
convenient anotar el títol dels contes que l’integren.
En el cas d’un vídeo o un DVD que inclou diversos reportatges, com que en el camp
“Nom objecte” s’ha anotat el títol genèric, al camp “Característiques” s’anoten els títols dels
diferents capítols.

17

Adaptat d’Anàlisi de contingut, per Generalitat de Catalunya (s.d.-a).
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Finalment, aquest camp s’utilitzarà per fer constar qualsevol altre comentari de
rellevància que no càpiga en els altres camps de la fitxa. Alguns exemples d’informació que
es pot voler fer constar poden ser (Dolcet-Llaveria & Ribes-Llordes, 2019):
•

El número de l’edició: 2a ed.

•

Si es cataloga un DVD es pot afegir la durada del film (120 m) i si es vol també s’hi
poden incloure els continguts extres i els subtítols que du.

•

Si es cataloga un vídeo se n’anota el format (VHS) i la durada total. Alguns vídeos
didàctics porten adjunta una guia didàctica. S’hi farà constar de la següent manera:
«+ guia didàctica».

•

Si es cataloga un compact disc se’n pot afegir la durada total.

•

Si es cataloga una col·lecció de diapositives s’hi pot fer constar el nombre d’aquestes.

•

Si l’objecte s’acompanya d’altres materials (llapis de memòria, alfombreta per a bee
bots, titelles, etcètera) es pot fer constar. Consultar el punt “1. Registre” per revisar
les

condicions

de

registre

dels

conjunt

d’objectes

i/o

dels

materials

d’acompanyament.
•

Si es cataloga material cartogràfic, en aquest camp es pot fer constar l’escala del
document de la manera següent: Escala 1:XXXX - exemple Escala 1:50.000.

•

Pel que fa als objectes produïts des de la mateixa escola i que hom vulgui catalogar,
s’haurà de consignar al camp “Característiques” aquella informació de la qual es
dedueixi que la creació i producció ha anat a càrrec del centre docent.
En cas de voler ampliar la informació es pot utilitzar el camp “Recursos i enllaços

d’interès” amb enllaços externs o d’altres recursos utilitzats útils per l’ús didàctic de
l’objecte.

13. Mides
En aquest camp s’anoten les dimensions de l’objecte, generalment en centímetres. És
important unificar la unitat de mesura per evitar confusions. Les dades que s’anotaran són les
següents:
a) Alçada (Al). Indica la distància total de l’objecte des de la base fins al capdamunt.
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b) Fondària (F). Indica la distància total de l’objecte (que no l’alçada) al llarg de la
part frontal, posterior o lateral de l’objecte.
c) Amplada (Am). Indica la distància total de l’objecte entre la part anterior i la
posterior o de costat a costat.
d) Diàmetre (D). És la distància total que travessa un objecte circular, esfèric o
el·líptic, com ara un barret o un bol.
e) Pes (P). Només es farà constar en aquells casos que es cregui imprescindible.
Vegeu, a continuació, alguns exemples i particularitats:
•

L’abreviació s’utilitzarà per concretar a què fa referència cada xifra, per exemple:

Diapasó: Al 12cm x Am 1,2cm x D 0,3cm
Cinta de casset: Al 10,9cm x Am 6,9cm x F 1,7cm
•

Si la mida d’un objecte té decimals, s’arrodoneix deixant un sol decimal. Per
exemple: Si fa 22,65, escriurem 22,7.

•

Per la roba i les sabates, es pot utilitzar el sistema de talles alfabètic o numèric i
concretar el país. Per exemple:

Samarreta: M (França)
•

Si la peça de roba no té la talla, es pot mesurar per parts. Per exemple:

Dessuadora
Cos: Al 56cm x Am 62cm
Màniga: Al 57,5cm x 20cm
•

Si s’està registrant una fotografia, quadre o similar amb marc, s’especificarà si les
dimensions inclouen el marc o no. En aquest cas, es recomana fer constar les
dimensions de la imatge amb i sense el marc.

14. Estat de conservació
Aquest camp dona informació sobre l’estat general de l’objecte. És recomanable
utilitzar termes estandarditzats:
a) Excel·lent: està net i es troba en perfecte estat de conservació.
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b) Bo: està net tot i que presenta alguns defectes deguts a la utilització però cap
desperfecte ni dany destacable.
c) Regular: està deteriorat, té algun desperfecte o algun dany reparable.
d) Pobre: es veu clarament deteriorat amb desperfectes i danys.
A continuació, si és el cas, s’afegirà més informació sobre aquells elements danyats
o desapareguts i sobre possibles reparacions o restauracions. Si es realitza algun tipus de
reparació o restauració després de la data de registre de l’objecte, es farà constar en aquest
apartat precedit per la data d’anotació.

15. Ingrés
L’ingrés inclou totes aquelles dades relacionades amb l’adquisició de l’objecte, com
ara la forma d’ingrés –respon a com s’ha adquirit l’objecte–; la font –respon a de qui prové
l’objecte–; i la data –respon a quan s’ha adquirit l’objecte.
15.1.

Forma

Es refereix a la forma d’ingrés de l’objecte, com s’ha adquirit? És
recomanable utilitzar termes estandarditzats:
a) Donació: en el cas que una família, una persona, un grup de persones o una
institució hagi renunciat a la possessió de l’objecte i l’hagi traspassat al centre
escolar. És recomanable elaborar un document que evidenciï aquesta situació i
que aquest sigui signat per ambdues parts.
b) Compra: en el cas que l’escola hagi pagat per l’adquisició de l’objecte. És
aconsellable afegir l’import de la compra.
c) Cessió: en el cas que una família, una persona, un grup de persones o una
institució hagi deixat temporalment l’objecte al centre escolar però se n’espera el
retorn.
d) Recuperació: en el cas que l’objecte estigués desaparegut, en el magatzem del
centre o en un altre lloc, i s’hagi retrobat o retornat.
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e) Altres: quan l’objecte s’hagi adquirit per una altra via o es vulgui especificar
alguna altra dada. S’anotarà “altres” i s’afegirà la informació al camp
“Característiques”.
15.2.

Font

Es refereix a la font d’ingrés de l’objecte, de qui prové? Un objecte que formi part del
museu escolar pot provenir de la família d’un alumne o d’un exalumne, d’un docent, d’una
institució, d’un grup o fundació, d’una empresa, etc. Que en quedi constància és important
per conèixer l’origen, la història i la propietat de l’objecte. En aquest cas, també cal unificar
el format de l’entrada:
● Persona: Cognom, Nom (relació amb l’escola). Per exemple:
Casajoana, Maria (mestra)
Sànchez, Tina (alumna)
● Empresa: Nom oficial complet. Per exemple:
Vives Vidal Vivesa S.A.
Fundació Arrels
Escola d’Art i Superior de Disseny Ondara
Coral Infantil Gatzara
A continuació es pot afegir l’adreça. Per exemple:
Museu Molí Paperer de Capellades
Carrer Pau Casals, 10, 08786 Capellades, Barcelona
15.3.

Data

Es refereix a la data d’ingrés de l’objecte, quan s’ha adquirit? Cal distingir bé la
cronologia –la data, any o període conegut o estimat de producció/creació de l’objecte– i la
data d’ingrés, la data en què l’objecte passa a formar part de la col·lecció del centre escolar.
Un cop més, cal utilitzar un format estandarditzat. En aquest cas, se seguirà el model descrit
a l’apartat “10. Cronologia”: dia-mes-any.
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16. Recursos i enllaços d’interès
Aquest camp està pensat per compilar tota la informació d’interès sobre l’objecte.
S’hi poden incloure adreces web relacionades amb el material que es cataloga, com per
exemple guies didàctiques, informacions sobre el fabricant, sobre el mètode de fabricació,
vídeos del YouTube sobre l’ús de l’objecte, blocs escolars que reflecteixin un projecte entorn
de l’objecte, etc; però també s’hi pot incloure material informatiu en format textual, com ara
articles de revista, llibres, etc. degudament referenciats.

17. Exemplars
En aquest apartat s’han de fer constar aquelles informacions més rellevants en relació
amb el préstec: el nombre d’objectes idèntics de què la col·lecció disposa i l’estat de
disponibilitat en què es troba l’objecte. En el camp d’exemplars en concret no s’ha d’anotar
cap informació.
17.1.

Número

A la columna “Núm.” apareix el nombre dels rèpliques de les quals es disposa d’un
mateix objecte. Senzillament s’anotarà el número total d’objectes idèntics.
17.2.

Estat

Un objecte es pot trobar en les següents situacions:
a) En préstec: Es pot prestar. Si l’objecte està prestat, cal incloure la data de
venciment en el format unificat del manual: data-mes-any. Si no apareix la data,
significarà que l’objecte està disponible.
b) Exclòs de préstec: No es pot prestar.
c) Baixa: Quan un objecte deixa de formar part de la col·lecció del museu escolar,
se’l donarà de baixa. Com ja s’ha fet esment, encara que es doni de baixa, la seva
fitxa continuarà formant part del catàleg, de tal manera que se’n conservarà la
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informació. En cap cas, donar de baixa un objecte significarà l’eliminació de la
fitxa ni tampoc la reassignació del seu número de registre.
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CONCLUSIONS

Aquest Manual pràctic per a la catalogació dels objectes del museu escolar és, en
primer lloc, el resultat del treball d’un grup de professionals de l’educació i els museus (Equip
ICE “Museus i biblioteques escolars: espais per desenvolupar la competència alfabetitzadora
dels infants”) que comparteixen la convicció que els objectes tenen un gran potencial didàctic
com a fonts de coneixement i com a eines a través de les quals es pot ajudar a desenvolupar
en l’alumnat una quantitat inabastable de continguts, així com competències fonamentals i
necessàries per al seu desenvolupament com a individus, especialment individus informats i
crítics.
En segon lloc, el manual s’ha conceptualitzat com una eina útil que serveixi de guia
per a aquells professionals de l’educació que es decideixin a crear un museu escolar. Aquest
document ha de servir per engrescar els docents a “posar ordre” i “organitzar” els objectes
de l’escola, que sovint ja s’empren amb finalitats educatives, alhora que ha de servir per
catalogar possibles noves adquisicions derivades de projectes escolars, de creacions o
rèpliques realitzades per l’alumnat, de donacions, etc. És important tenir en compte que
aquesta tasca de catalogació la poden dur a terme els docents del centre, o aquells docents
responsables del museu escolar, però no oblidem que tindrà molt més sentit formatiu si es fa
partícip l’alumnat d’aquesta tasca, atès que en el fet de crear les fitxes de registre de cada
objecte es facilita el desenvolupament i adquisició de competències bàsiques.18
Per últim, cal entendre aquest document com una part d’un tot encara en construcció,
ja que, d’una banda, està relacionat amb la recerca portada a terme per les integrants del grup
ICE, que es plasma en la constant participació en projectes, publicacions, conferències i
congressos, fet que comporta un corpus teòric en evolució i, de l’altra, amb la voluntat
d’endegar i animar a realitzar experiències tant de creació de museus escolars com de la seva
dinamització a professionals tant de l’educació infantil, com primària, secundària i, fins i tot,
de l’àmbit universitari (molt especialment en la formació del professorat). En aquest sentit,

18

Val a dir que és fonamental que hi hagi un responsable del museu escolar que supervisi la confecció

de les fitxes per tal que s’asseguri una unicitat, fonamental per garantir-ne la utilitat, efectivitat i usabilitat.
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cal relacionar aquest manual amb un futur llibre sobre la creació, gestió i dinamització de
museus escolars, del que aquest document n’és el treball previ imprescindible.
Finalment, volem convidar les persones que posin en pràctica aquest manual a
compartir els projectes i experiències educatives derivats al web de referència:
www.mibe.udl.cat, així com a indicar-nos possibles aspectes de millora a tenir en compte
(contacte: mibe@udl.cat).
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ANNEX 1: FITXA DE CATALOGACIÓ DE LA PLATAFORMA EPÈRGAM
DE BIBLIOTECA ESCOLAR

A continuació s’adjunta una captura (Figura 24) de la fitxa de catalogació utilitzada
per la plataforma de biblioteca escolar, l’ePèrgam.
Figura 24
Fitxa de Registre ePèrgam.

Nota: Recuperat d’ePèrgam, Generalitat de Catalunya (s.d.-d).

54

Manual pràctic per a la catalogació dels objectes del museu escolar — Equip ICE UdL MBE

Per accedir a la plataforma, cal tenir un usuari que es facilita un cop s’ha realitzat el
curs de formació. Es pot accedir amb l’usuari i la contrasenya mitjançant l’enllaç:
Generalitat

de

Catalunya.

(s.d.).

Entorn

http://xtec.gencat.cat/ca/projectes/biblioteca/epergam/entorn-biblioteca/
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de

biblioteca.

