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Concurso de procura documental en portais de arquivos e 

bibliotecas dixitais. Só precisas un móbil e curiosidade 

Cal é o reto? 

Propoñemos un reto sinxelo para que os asistentes ás Xornadas de Portas Abertas poidan entrar 

no emocionante mundo da información e da documentación dixital.  

Os participantes adentraredevos nun dos seguintes recursos de información: o Portal de 

Arquivos Europeos1, o Portal de Arquivos Españoles2 ou Europeana3. No portal que elixades, 

deberedes buscar o documento que vos resulte máis impresionante, de xeito positivo ou 

negativo, relacionado cos dereitos fundamentais das mulleres e das nenas. Por exemplo, un 

documento que nos pode chamar a atención positivamente pode ser o que notifique o dereito 

das mulleres a votar. Un documento que nos pode impactar negativamente pode ser o que 

comunica que unha profesora e levada ao cárcere porque se lle viron os nocellos. 

Que hai que entregar? 

Debes enviarnos un correo electrónico con 

a) A ligazón ao documento. 

b) Unha breve explicación de non máis de 10 liñas sobre o tema do documento, así como 

o motivo polo que o escolliches. 

c) O nome completo do participante no reto e o seu enderezo postal completo. 

d) Un parágrafo que indique que nos concedes permiso para publicar o teu nome e o 

documento que recuperaches nas nosas redes sociais. 

 
1 https://www.archivesportaleurope.net/es 
2 http://pares.culturaydeporte.gob.es/inicio.html 
3 https://www.europeana.eu/es 
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O correo electrónico deberá enviarse aos profesores do Grao en Xestión da Información Dixital 

elena.alfaya@udc.es e miguel.luaces@udc.es co asunto "Reto de xestión dixital" 

Cando podes participar? 

O prazo comeza coa publicación deste reto nas Xornadas de Portas abertas Virtuais da UDC e 

remata o luns 12 de abril ás 23:55. 

Que se pode gañar? 

Ambos profesores seleccionarán os documentos máis impresionantes pola información que 

conteñen. A Universidade da Coruña enviará aos seleccionados un agasallo. Ademáis, entre as 

mellores respostas de todos os retos sortearase unha Tablet. 
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