
NOM: Construeix el teu arbre genealògic. Introducció a la Genealogia

Persona que s’ofereix com a formadora: Artur Bial

Dies i hores de disponibilitat: dilluns de 12:30h a 14h 

Objectius
Continguts a treballar. 

Veure programa provisional al final del document

Obtindre els coneixements bàsics en 
Genealogia.

Qué es la Genealogia.
Origen del cognoms.
Cognoms i llinatges.

Genealogia familiar. Parentius.
Fonts de informació genealògica.

Programes informàtics especialitzats.
Representacions dels arbres genealògics.

Pràctiques i elaboració de la genealogia 
familiar pròpia.

Tractament de les dades.
Fitxes manuals i/o informàtiques.
Representacions gràfiques

Nombre de sessions i durada:  Els dos primers objectius es poden assolir amb 3 o 4 sessions d’1’5 hores.

El tercer en funció de l’interès i necessitats per elaborar en grup les   genealogies personals. Poden realitzar-

se dues o tres sessions en tres setmanes i continuar amb sessions mes espaiades.

Grandària màxima del grup:   10 persones.

Continguts de cada sessió: 

En la primera sessió, presentació dels objectius i programa, recollida dels correus electrònics dels assistents, a

fi de poder remetre el material abans de cada sessió, i iniciar el temari. En Les altres 3 o 4 sessions continuar

amb la exposició de la part teòrica, dedicant el temps a cada tema en funció de l’interès que despertin.

Metodologia: 

Entrega en forma impresa de la temàtica de cada sessió teòrica, amb la possibilitat d’haver-la enviat abans

per correu electrònic. Exposició del tema col·loqui i aclariments durant la sessió.

Per la elaboració de la genealogia familiar, instal·lació d’un programa especialitzat als ordinadors personals o

treball amb els ordinadors de La Troca, recerca de dades dels avantpassats, (grups d’internet i les seves bases

de dades, arxius, webs, etc.), i construcció de l’arbre familiar.

Material i recursos necessaris: 

Material per prendre nota durant les sessions. Si es possible portar l’ordinador personal, en tot cas es pot

treballar amb els ordinadors de l’aula, però fora bo portar un pen per endur-se la informació a casa. 

Per qui no disposi d’ordinador s’entregaran fitxes manuals.

Infraestructura necessària: Accés a Internet, canó de projecció a pantalla.

                                                                                                 

Activitat   
XIC



                               PROGRAMA (de màxims) DE LA FORMACIÓ  EN GENEALOGIA

1.- Què es la Genealogia.

1.1- Relació de la Genealogia amb altres Ciències.

2.- Diferents conceptes i definicions.

2.1.- Conceptes genealògics.

2.2-. Parentiu.

3.- Antropònims, noms i cognoms.

3.1.- Origen dels noms.

3.2.- Origen dels cognoms.

3.3.- Nombre i ordre dels cognoms.

4.- Parentius.

5.- Representacions de l’ascendència.

5.1. Taules.

5.2. Arbres.

6.- Representacions de la descendència.

6.1. Taules.

6.2. Arbres.

7.- Les fonts genealògiques.

7.1.- Testimonis familiars.

7.1.1.- Testimonis orals.

7.1.2.- Testimonis escrits.

7.2.- Registres civils, parroquials,  notarials, etc.

7.3.- Arxius.

7.4.- Buidatges de registres, arxius i altres fonts.

7.4.1.- Col·laboracions en els buidatges.

8.- Com fer recerca en les diferents fonts.

9.- Tractament de les dades.

9.1.- Fitxes manuals.

9.2.- Fitxes informàtiques.

10.- Associacions.

10.1.- Entitats.

10.2.- Grups a Internet.

10.3.- Webs especialitzades.

11.- Informàtica genealògica.

11.1.- Programes especialitzats.

12.- Bibliografia.

13.- Adreces d’interès.

                                                                                                 


