Qüestionem les fonts

L’anàlisi d’una font inclou:
• Identificació i descripció de la font
• Anàlisi de la fiabilitat
• Extracció de la informació. Interrogació
• Anàlisi, contrastació i verificació de la
informació.
• Elaboració de conclusions

Ciutadanes comprant a una parada d'ultramarins, a [Barcelona]. [01/10/1936 - 31/12/1937]
Autora: Margaret Michaelis (atribuït)
ANC1-1-N-1175. Codi doc ANC@ula 2710

S’interroga en relació a una pregunta/objectiu i des d’una perspectiva

Identificació i descripció de la font

•

Quina mena de font és?

•

Qui ha estat l’autor?

•

Quan es va crear?

•

Amb quina finalitat es va fer?

•

De quins materials i amb quina tècnica
ha estat feta?

•

Què s’hi veu?

La cita del document ha de contenir: Títol / descripció. Data. Arxiu-fons-codi uc
Si es tracta d’una imatge (fotografia, plànol, cartell...): Títol / descripció. Data. Autoria. Arxiu-fons-codi uc

Anàlisi de la fiabilitat

•

Correspon a la tipologia de font?

•

Correspon al context?

•

Amb quina finalitat es va fer?

•

Els materials i la tècnica, són els que
corresponen? Poden haver influït en
l’elaboració del missatge?

La identificació de la font i el context documental en què es va generar o conservar ens permeten incidir en
l’anàlisi del document

Extracció de la informació. Interrogació de les fonts

•

Què és / Què hi passa?

•

Què hi ha / Què no hi ha?

•

Qui hi ha / Qui no hi ha ?

•

Qui m’ho diu? / Com m’ho diu?

•

Per què ?

S’interroga en relació a una pregunta/objectiu i amb l’objectiu de donar-hi resposta

Anàlisi i contrastació. Verificació de la informació

Cercar el contrast de la informació a partir de diferents fonts

•

Què me’n diuen les altres fonts?

•

L’autor pot haver estat subjectiu,
parcial...?

•

En què s’assembla i en què es
diferencia la informació que m’aporten
les altres fonts amb la que m’aporta
aquesta?

Elaboració de conclusions

Respondre la pregunta inicial i posicionar-se

•

Què m’aporta la font?

•

Quines preguntes em respon/ no em
respon?

•

Quines preguntes em planteja?

•

I jo, què en penso?

