Servei Didàctic

IDENTIFICACIÓ

FITXA PER A L’ANÀLISI DE DOCUMENTS DE TEXT

Títol del document:

FITXA NÚM. 1

El títol que porta el document
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

Autor:

Persona, organisme o entitat

Data:

La que consta en el document

Tipologia documental:

Citar el tipus de document que s’està analitzant
Carta, fotografia, testament, etc...

Font:

Citar l’arxiu, referència bibliogràfica, adreça d’internet. etc

Llenguatge utilitzat:

En quin idioma estan escrits/parlats; si hi ha presència de més
d’un idioma cal especificar-los tots

Tipus de lletra:

 Manuscrit

 Imprès

Marcar el que correspongui

Original/còpia:

 Original

 Còpia

DESCRIPCIÓ

Marcar el que correspongui

Llengua:

Indicar la llengua o llengües del document

Formes gràfiques:

 Pròpies del document

 Posteriors

Signatures, segells,
logotips, dibuixos,
marques...

Signatures, segells, logotips,
dibuixos, marques...

Ús de símbols:

En el cas que n’apareguin, indicar-los

Suport:

Paper, pergamí, vidre, cartró, magnètic, etc. Indicar també si
el document està incomplet.
Format:
3x2 cm, DVD, mdb, etc.
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Context cronològic:

Emmarcar el document
en una etapa (No de quina

Context espacial:

etapa ens parla sinó de
l’etapa en què va ser creat)

Àmbit d’ús:

 Públic

Situar el
document en
un lloc (No de
quin lloc parla,
sinó en quin
lloc s’ha fet el
document)

 Privat

ANÀLISI

Marcar el que correspongui

A qui s’adreça:

Citar destinataris

Idees fonamentals:

Enumerar les idees bàsiques

Temes secundaris:

Enumerar altres idees que apareixen

Personatges citats:
Institucions citades:
Funció:

Quin és l’objectiu del text; què es pretén amb el document

Posició de l’autor:

Identificar els prejudicis de l’autor, detectar què pretenia
l’autor, quin punt de vista té sobre el tema

Omissions:

Què és allò que no diu

Transcendència:

Comentar l’interès del text en l’actualitat

Elements de suport:

Esmentar allò que acompanyi el text i serveixi per ampliar la
informació, com fotografies, gràfics, etc

Síntesi:

