
LA CERCA D’INFORMACIÓ

Tècniques de treball

 

 

Fixa’t en les diferents fonts que pots consultar.

Contesteu entre tots.

OBSERVA

ANALITZA I COMPRÈN

Per a moltes activitats escolars necessitem cercar informació i organitzar-la adequa-

dament. Primer, hem de pensar quina és la informació que necessitem i, després, 

l’hem de buscar en diferents fonts de consulta, com ara internet, diccionaris, revistes 

i diaris, enquestes, entrevistes, etc. Finalment, haurem de saber seleccionar la infor-

mació més rellevant.
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  Com busqueu la informació a internet?

  Contrasteu la informació amb altres fonts?

  Quina informació trobareu en una enciclopèdia? Consulteu les enciclopèdies digitals? 
Quines feu servir normalment?

 Quants tipus de diccionaris coneixeu? Quina informació podeu trobar en cada tipus?

  Què cal fer una vegada teniu tota la informació recollida?
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ESCRIU

               Segueix els passos i fes una cerca d’informació sobre un poeta.PREPARA

Escriu el text en net i copia el poema  
tal com l’autor el va escriure; no ajuntis versos  
ni escapcis estrofes.

+   Pensa algun tema que t’interessi i que desconeguis  
i fes una cerca per a buscar-ne informació.

REVISA. Comprova que has inclòs tota la informació que necessites  
i que has fet constar les fonts de les quals has extret  
les dades. Vigila que no hi hagi faltes ortogràfiques. 

1    Tria un poema que t’agradi. Per a buscar-lo, tens dues possibilitats:

– Anar a la biblioteca i consultar la secció “Poesia”.

– Entrar en la pàgina web de la xarxa de biblioteques: sinera.diba.cat/

2   Fixa’t en el nom de l’autor o l’autora del poema. Per a buscar-ne informació,  
pots accedir a les fonts següents:

–  Una enciclopèdia, que és una obra de saber universal que recull tot el coneixement humà.  

Hi ha enciclopèdies en paper, en suport electrònic, com el DVD, o a internet.

–  Internet, que representa una font inesgotable d’informació en què pots trobar pràcticament 

qualsevol cosa. Cal, però, que siguis molt prudent, perquè no sempre trobaràs el que busques  

i també és molt fàcil que et dispersis si no segueixes unes pautes adequades.

Per exemple, imagina que has triat un poema de Miquel Martí i Pol.  

Pots fer una cerca a internet a través dels cercadors: 

www.google.es o www.yahoo.es

O bé pots accedir directament a les enciclopèdies digitals: 

www.enciclopedia.cat o ca.wikipedia.org/wiki

3   Selecciona la informació que parli de la vida i l’obra del poeta i imprimeix-la  
o copia-la en el teu quadern. 

4   Recopila tota la informació que has trobat: els poemes, la biografia,  
les adreces digitals o les dades dels llibres consultats.
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