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Annex: Respostes a preguntes obertes 

Escola d’Arxivística i Gestió de Documents 

Pregunta 17 

Podríeu indicar el nom de l’empresa o empreses on hagueu desenvolupat 
feines que estiguin relacionades amb els vostres estudis a la FUAB 
(finalitzats el curs 2015/2016)? 

 

Màster Universitari en Arxivística i Gestió de Documents 

Adocat                                                     
Agtic Consulting                                           
Ajuntament de Barcelona                                    
Ajuntament de Cervelló                                     
Ajuntament de Terrassa                                     
Arxiu Comarcal del Baix Llobregat                          
Arxiu Històric de la Ciutat de Barcelona                   
Arxiu Municipal Contemporani de Barcelona                        
Arxiu Municipal de l' Hospitalet de Llobregat                    
Arxiu Municipal de Matadepera                       

Arxiu Municipal de Parets del Vallès                       
Diputació de Barcelona                                           
Generalitat de Catalunya                                   
Generalitat de Catalunya                                         
Magma Cultura                                              
Museu Marítim de Barcelona                          
Nubilum                                                    
UAB (Universitat Autònoma de Barcelona) Bellaterra  
Vidimus                                                    
Vidimus, S.L                                               
Vidimus, SL                                                
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Pregunta 34: 

Des del teu punt de vista, quins són els principals punts forts de la 
formació rebuda? 

 

Màster Universitari en Arxivística i Gestió de Documents 

Aprenentatge                                                             
Beques molt útils                                                                   
Blanca Martinez                                                                     
Coneixement actualitzat.                                                 
Contactes amb la professió                                                                               
Continguts                                                               
Exigència                                                                           
Experiència                                                              
Experiència                                                                         
Exposició de forces casuístiques que es poden donar en la feina a l'hora de realitzar la 
nostra tasca.   
formació pràctica                                                                                        
Formació pràctica i aprenentatge d'una professió                                    
Les pràctiques                                                           
Molta pràctica.                                                                     
Nous coneixements obtinguts                                                                              
Orientació al mercat laboral                                             
Orientació al món laboral                                                
Panoràmica global obtinguda de la disciplina                             
Pensament crític                                                                                         
Pere Guiu                                                                                                
Pràctiques remunerades                                                              
pràctiques remunerades                                                              
Pràctiques remunerades                                                                                   
Proximitat a la realitat pràctica                                                                        
Teoria                                                                   
Teoria                                                                   
Tracte                                                                              
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Pregunta 35: 

Des del teu punt de vista, quins són els principals punts febles de la 
formació rebuda? 
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Alguna assignatura massa teòrica                                                                                           
Bases de dades i programes de descripció                                                                     
Caldria incidir més en la gestió documental electrònica, doncs és el que camí per on vol anar tot.                        
Catalogació i classificació                                                                                                
durada del màster excessiva                                                                                                
En alguns aspectes li manca pràctica, com a l'hora de realitzar quadre de classificació.                                    
Excessiu temps dedicat a assumptes que es podien resolt més breument: classificació, empresa                
Faltaria aprofundir en la creació d'eines d'arxiu, com reglaments, protocols, manuals, etc.                 
La gestió documental                                                                                         
Manca de pràctica amb programari útil/específic de gestió documental                                                      
Manca de temps dedicat a documentació electrònica i manca de casos pràctics/exercicis 
definició de circuits de processos     
No hi ha recuperació per al mes de setembre                                                                 
Part informàtica                                                                                                             
Poc realisme amb la actualitat de la professió                                                               
Poc temps per tanta matèria                                                                                                  
Poca actualització                                                                                                           
Pràctiques                                                                                                                 
Preu                                                                                                                         
Preu elevat                                                                                                                  
preu elevat del màster                                                                                                       
Repetició de continguts                                                                                      
repetició de continguts                                                                                      
Tractament Paquet Office (obert i tancat)                                                                                    
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Pregunta 57: 

Vols afegir algun comentari o suggeriment? 
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ESAGED - Escola on la borsa de treball tot és relatiu i s'envia a interés del coordinador, deixant a 
molts de nosaltres ofertes residuals. NEFAST                                                                                                            

Fins que no he trobat aquesta feina a través d'un concurs lliure, he enviat moltíssims currículums 
i m'he presentat a molt processos públics, i la majoria de vegades ni tan sols he rebut resposta. 
Amb això vull dir que sí, tinc feina, però ha costat molt. I veure que altres companys, la majoria, 
no han tardat gens, ni la meitat, a trobar-ne mentre que tu estàs buscant, no diguem de quina 
forma, és molt desmoralitzant.I sí, hi ha feina, però hi ha força competència, i molta feina és a 
través d'empreses privades.                                                                                                                                     

 

 

 


