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CAS D’ÚS: PUBLICAR ELS INSTRUMENTS DE DESCRIPCIÓ  

 

Per publicar els instruments de gestió documental dels arxius municipals adherits a la 

Xarxa d’Arxius Municipals, tant sigui de la Central de Serveis Tècnics com del Programa 

de Manteniment, s’han de seguir els següents passos: 

1. Donar d’alta un nou municipi a la Comunitat Virtual  

2. Crear i publicar la pàgina Wiki del Servei d’Arxiu del Municipi 

3. Crear i publicar la pàgina Wiki del fons documental corresponent,   

4. Donar d’alta el municipi a “Instruments de gestió documental” 

5. Crear i publicar la pàgina Wiki del municipi on s’adjuntaran els fitxers dels 

instruments de gestió municipal.  

 

A continuació, es detallen cada un dels passos.  
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DONAR D’ALTA UN NOU ARXIU A LA COMUNITAT VIRTUAL 

 

 Primer cal accedir a la llista de la tipologia a la que pertany el municipi: Programa de 

Manteniment o Central de Serveis Tècnics; que es troben en l’apartat de  Municipis 

de la Xarxa d’Arxius Municipals del Menú principal. 

 

 

 

 

 A les pestanyes de la part superior, s’ha d’activar “Edita l’actual”. 
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 Seguidament, a l’apartat “Cos” cal incloure el municipi al lloc que li pertoca 

alfabèticament. 

 

 

 

 Podeu veure el resultat final abans de la seva publicació definitiva amb el botó 

“Previsualitza”  

 

 

 Finalment anar “Desar” per a què guardi els canvis en la llista de municipis.  
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CREAR I PUBLICAR LA PÀGINA DE L’ARXIU MUNICIPAL 

 

 Cal accedir al símbol + que es troba a la part superior esquerra de la pantalla per 

obrir les eines de la Comunitat. 

 

 

 S’obrirà una pàgina intermèdia amb els tipus de continguts disponibles a la 

Comunitat. Seleccionar “DOCUMENTS” i dins d’aquest apartat  “Article WIKI”. 

 

 
 

 S’obrirà una plantilla per redactar la pàgina Wiki de l’arxiu municipal, primer cal 

posar-hi un “Títol”. El títol  ha de seguir aquest esquema: <Arxiu municipal de 

XXX>. 
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 Seguidament, es  redacta el contingut al camp “Cos”. Es recomana utilitzar el 

model que trobareu a l’apartat de “Models i Plantilles” del menú principal situat a 

la dreta de la pantalla principal.   

 

 

 

 Posteriorment caldrà accedir a la part inferior de la plantilla i assignar a “Tema”. 

L’ítem que s’ha de marcar és <Accés i Consulta>. Cal clicar a “Afegeix” per 

guardar ho. 

 

 

 Cal assignar la “Categoria”  de <WikiXAM> i seguidament afegir la categoria de la 

tipologia a la que pertany el municipi: Programa de Manteniment o Central de Serveis 

Tècnics. Cal clicar a “Afegeix” per guardar ho. 
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 Recordeu que a partir d’assignar la categoria al document, aquest apareixerà a la 

carpeta “WikiXAM” a l’apartat de  “Documents” de la barra d’eines de 

l’esquerra.  

 

 

 

 S’han d’assignar les “Etiquetes” del <nom de municipi> i <servei d’arxiu>. 

 

 

 

 Aneu a la pestanya de “Difusió” i comproveu que no està marcada l’opció “No 

generis notificacions” per tal que la resta de membres de la Comunitat rebin una 

notificació de la publicació de la Notícia. 

 

 

 

 S’haurà d’anar a la pestanya de “Visibilitat de contingut” i comprovar que està 

marcat l’opció de “Visible a usuaris anònims” 
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 Després, aneu a la pestanya “Esquema del Llibre” i s’ha d’informar de la 

següent manera els camps: 

 

 “Llibre”: <Wikixam> 

 “Element pare”: <Municipis del Programa de Manteniment> 

“Pes”: <0> 
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 A la pestanya “Opcions de Publicació” s’ha de marcar la casella “Publicat” per 

publicar el document. 

 

 
 

 Podeu veure el resultat final abans de la seva publicació definitiva amb el botó 

“Previsualitza”  

 

 

 Finalment anar a  ”Desar” per a publicar la pàgina wiki.  

 

 
 

 Una vegada publicada aquesta pàgina,  s’haurà d’enllaçar amb el municipi de 

l’apartat que correspongui dels “Municipis de la Xarxa d’Arxius Municipals”, 

que prèviament s’ha creat, tal com s’indica en l’apartat anterior. Primerament 

copiarem l’URL d’on es troba la pàgina WIKI. 
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 Seguidament obrirem l’apartat que correspongui dels “Municipis de la Xarxa 

d’Arxius Municipals”, amb la pestanya “Edita l’actual” activada i localitzarem el 

municipi. 

 

 

 

 Anirem al botó “Insereix/edita enllaç” , s’obrirà una finestra, i al camp 

“URL” hi copiarem l’adreça de la pàgina Wiki que hem copiat en el pas anterior. 
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 Una vegada tancada la finestra veurem que el nom del municipi està escrit en 

blau, això vol dir que s’ha enllaçat la pàgina. 
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       CREAR I PUBLICAR LA PÀGINA DE LA FITXA DE FONS 

 

 Cal accedir al símbol + que es troba a la part superior esquerra de la pantalla per 

obrir les eines de la Comunitat. 

 

 S’obrirà una pantalla intermèdia amb els tipus de continguts disponibles a la 

Comunitat. Seleccionar “DOCUMENTS” i dins d’aquest apartat  “Article WIKI”. 

 

 
 

 S’obrirà una plantilla per redactar la pàgina Wiki de l’arxiu municipal, primer cal 

posar-hi un “Títol”. L’estructura del títol ha de ser: <Fons XXXX> 
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 Seguidament, es  redacta el contingut al camp “Descripció”. Es recomana utilitzar el 

model que trobareu a l’apartat de “Models i Plantilles” del menú principal situat a la 

dreta de la pantalla principal.   

 

 
 

 Posteriorment caldrà accedir a la part inferior de la plantilla i assignar a “Tema” els 

ítems <Descripció i instruments de descripció> i <Accés i Consulta>. Cal clicar a 

“Afegeix” per guardar ho. 

 

 Cal assignar la “Categoria”  de <WikiXAM> i seguidament afegir la categoria de la 

tipologia a la que pertany el municipi: Programa de Manteniment o Central de Serveis 

Tècnics. Cal clicar a “Afegeix” per guardar ho. 
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 Recordeu que a partir d’assignar la categoria al document, aquest apareixerà a la 

carpeta “WikiXAM” a l’apartat de  “Documents” de la barra d’eines de 

l’esquerra.  

 

 

 

 S’han d’assignar les “Etiquetes” del <nom de municipi>, <Tipus de fons> o 

<Aquella informació que es cregui rellevant sobre el fons> 

 

   

 

 Aneu a la pestanya de “Difusió” i comproveu que no està marcada l’opció “No 

generis notificacions” per tal que la resta de membres de la Comunitat rebin una 

notificació de la publicació de la Notícia. 
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 S’haurà d’anar a la pestanya de “Visibilitat de contingut” i comprovar que està 

marcat l’opció de “Visible a usuaris anònims” 

 

 

 

 Després aneu a la pestanya “Esquema del Llibre” i s’ha d’informar de la següent 

manera els camps: 

 

 “Llibre”: <Wikixam> 

 “Element pare”: <Arxiu Municipal de XXXX> 

“Pes”: <0> 
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 A la pestanya “Opcions de Publicació” s’ha de marcar la casella “Publicat” per 

publicar el document. 

 

 

 Podeu veure el resultat final abans de la seva publicació definitiva amb el botó 

“Previsualitza” . 

 

 Finalment, anar “Desar” per guardar.  

 

 Una vegada publicada, s’haurà d’enllaçar amb la pàgina del seu Servei d’Arxiu, 

que s’ha creat en l’apartat anterior. Primerament, copiarem l’URL on es troba la 

pàgina de la fitxa de fons. 
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 Seguidament, obrirem la pàgina del Servei d’Arxiu corresponent i amb la pestanya 

“Edita l’actual” activada hi localitzarem el fons descrit.  

 

 

 

 Anirem al botó “Insereix/edita enllaç” , s’obrirà una finestra, i al camp 

“URL” hi copiarem l’adreça de la pàgina Wiki que hem copiat en el pas anterior. 
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 Una vegada tancada la finestra veurem que el nom del fons està escrit en blau, i 

podrem treure les dades extremes del fons i el volum. 
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DONAR D’ALTA UN NOU MUNICIPI A INSTRUMENTS DE GESTIÓ 

DOCUMENTAL 
 

 Primer cal accedir  “Fons i documents” i seguidament a “Instruments de 

descripció”, on trobarem una  llista de municipis ordenats alfabèticament.    

 

 

 A les pestanyes de la part superior, s’ha de clicar “Edita l’actual”. 
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 Una vegada que podem editar el llista, cal incloure el municipi al lloc que li pertoca 

alfabèticament. 

 

 

 Finalment anar “Desar” per a què l’actualització de la llista de municipis es guardi,   
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PUBLICAR ELS INSTRUMENTS DE DESCRIPCIÓ 
 

 Cal accedir al símbol + que es troba a la part superior esquerra de la pantalla per 

obrir les eines de la Comunitat. 

 

 

 S’obrirà una pantalla intermèdia amb els tipus de continguts disponibles a Comunitat. 

Seleccionar “DOCUMENTS” i dins d’aquest apartat  “Article WIKI”. 

 

 
 

 S’obrirà una plantilla per redactar la pàgina. Primer, cal posar-hi un “Títol”, que 

serà el  <Nom del municipi> 
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 Seguidament, al camp “Descripció” es copia el text:  

Els fitxers adjunts d'aquest document donen informació sobre els 

instruments de descripció (quadre de classificació, inventari-catàleg) 

dels fons documentals que es conserven a l'Arxiu Municipal de XXXX 

Per més informació podeu consultar el contingut que apareix a la wiki de 

la comunitat 

 

 

 

 Posteriorment, caldrà accedir a la part inferior de la plantilla i assignar a “Tema” els 

ítems <Descripció i instruments de descripció> i <Accés i Consulta>. Cal clicar a 

“Afegeix” per guardar ho. 

 

 

 Cal assignar la “Categoria”  de <WikiXAM> i seguidament afegir la categoria de 

la tipologia a la que pertany el municipi: Programa de Manteniment o Central de 

Serveis Tècnics.  

https://www.borreda.net/ajuntament---seu_electronica/serveis-i-tramits/serveis.php?searchresult=1&sstring=arxiu&recurs_id=3
http://xam.diba.cat/wiki/arxiu-municipal-de-borreda
http://xam.diba.cat/wiki/arxiu-municipal-de-borreda
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 Recordeu que a partir d’assignar la categoria al document, aquest apareixerà a la 

carpeta “WikiXAM” a l’apartat de  “Documents” de la barra d’eines de 

l’esquerra.  

 

 

 

 S’han d’assignar les “Etiquetes” del <nom de municipi>, <Tipus de fons> o 

<Aquella informació que es cregui rellevant sobre el fons>. 

 

   

 

 Aneu a la pestanya de “Difusió” i comproveu que no està marcada l’opció “No 

generis notificacions” per tal que la resta de membres de la Comunitat rebin una 

notificació de la publicació de la Notícia. 
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 S’haurà d’anar a la pestanya de “Visibilitat de contingut” i comprovar que està 

marcada l’opció de “Visible a usuaris anònims”. 

 

 

 

 S’ha d’obrir la pestanya de “Fitxers adjunts”,  i anar al botó “Examinar”. En 

aquest moment s’obrirà la pantalla per buscar el fitxer i poder-lo carregar. 

Recordar que s’han de publicar amb format pdf.  

  

 

 

 Per poder gestionar millor els fitxers, aquests s’han d’anomenar d’acord amb el 

següent criteri: <codi INE>_<tipus de instrument>_<nom del fons>_<any de 

publicació>. 
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 Una vegada seleccionat el fitxer, s’ha d’anar al botó “Adjunta” per carregar 

definitivament el document. 

 

 

 

 En el camp “Descripció” de la nova pantalla que apareix, hem de posar el nom 

amb el que es vol que aparegui el document. El criteri per anomenar els 

documents és el següent: <instruments de descripció> <nom del 

fons>,<municipi>. 

 

 

 

 S’ha de tornar a anar al botó “Adjuntar” per guardar el fitxer. 
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 Després, aneu a la pestanya “Esquema del Llibre” i s’ha d’informar de la 

següent manera els camps: 

 “Llibre”: <Wikixam> 

 “Element pare”: <Instruments de descripció documental> 

“Pes”: <0> 

 

 

 

 

 A la pestanya “Opcions de Publicació” s’ha de marcar la casella “Publicat” per 

publicar el document. 
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 Podeu veure el resultat final abans de la seva publicació definitiva amb el botó 

“Previsualitza”  

 

 

 Finalment anar a “Desar” per guardar.   

 

 Una vegada publicada aquesta pàgina s’haurà d’enllaçar amb el municipi dins 

“Instruments de gestió documental” de l’apartat “Fons i documents” “, que 

prèviament s’ha creat. Primerament. copiarem l’URL d’on es troba la pàgina Wiki. 
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 Seguidament, obrirem l’apartat “Instruments de gestió documental”, amb la 

pestanya “Edita l’actual” activada i localitzarem els municipis. 

 

 

 

 Anirem al botó “Insereix/edita enllaç” , s’obrirà una finestra, i al camp 

“URL” hi copiarem l’adreça de la pàgina Wiki que hem copiat en el pas anterior. 

  

 Una vegada tancada la finestra, veurem que el nom del municipis està escrit en 

blau, això vol dir que s’ha enllaçat la pàgina. 
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 Per enllaçar l’instrument de descripció a la pàgina del fons corresponent, primer 

s’ha d’obrir el fitxer en pdf que volem enllaçar des de la pàgina de l’apartat 

“Instruments de descripció”. 

  

 

 

 S’ha de copiar l’adreça URL d’on està situat el fitxer.  
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 Seguidament, s’ha d’obrir la pàgina del fons corresponent, i amb la pestanya 

“Edita l’actual” activada buscar l’apartat “4.5 Instruments de descripció” 

 

 

 

 S’ha de marcar l’instrument de descripció pertinent i anar al botó “Insereix/edita 

enllaç”  , s’obrirà una finestra, i al camp “URL” hi copiarem l’adreça de la 

pàgina Wiki que hem copiat prèviament.  

 

 

 

 Una vegada tancada la finestra veurem que l’instrument del descripció que hem 

enllaçat està en blau. 


