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FITXA PER A LA IDENTIFICACIÓ I ANÀLISI DE DOCUMENTS
FOTOGRÀFICS

Títol del document:

FITXA NÚM.

El títol que porta el document

IDENTIFICACIÓ

Si el document no té títol, es posa el que consta com a títol en
la fitxa de descripció de l’arxiu o centre documental en què es
conserva el document
Persona, organisme o entitat.

Autor:

És obligatori posar l’autor en el cas de documents d’imatge. Si
no es coneix, es fa constar “autor desconegut”

Data:

La que es va produir la imatge. Si no ens consta, es pot posar
sd (sense data) i si la podem atribuir a partir d’altres dades,
llavors es fa constar entre claudàtors, per exemple [1926]

Tipologia documental:

Citar el tipus de document que s’està analitzant
fotografia, cartell, etc...
Citar l’arxiu, referència bibliogràfica, adreça d’internet. Etc on
s’ha localitzat la font

Font:

Segells, número de sèrie, i altres marques que indiquen que la
imatge correspon a l’autor i època que aparenta.

Senyals
d’autenticitat

ANÀLISI DENOTATIVA

Suport
i
secundari

suport El suport és el material sobre el qual s’ha fixat la imatge: paper,
cartró, fusta, etc.

De vegades, algunes imatges porten un suport secundari, per
exemple una fotografia que ha estat fixada sobre una cartolina
que fa funció de marc i que pot portar el segell del fotògraf o
altra informació.

Mides

Les de la imatge original. Si es consulta una reproducció i no es
tenen les mides originals, cal deixar-ho en blanc.

Color

Balncs i negre, sèpia, color, etc.

Estat de conservació Tant de la imatge com del suport
Tema

El que tracta la imatge

Gènere fotogràfic i
funció original del
document

Per una anàlisi avançada.

ANÀLISI
CONNOTATIV

Tècnica

Destinatari

A qui va adreçat el document. Per a qui s’ha fet?

Missatge

El que dóna la imatge, més enllà del tema objectiu, què
comunica?

Observacions

CONCLUSIONS

Servei Didàctic
Resum d’allò que comunica la imatge
Si s’analitza la imatge dins del context d’una recerca, cal tenir en compte aquest context.
Què ens aporta la imatge a la recerca que estem portant a terme?

