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CONVENCIONS
 Els símbols utilitzats en aquest text són:

Activitats d'introducció
Activitats completament guiades amb exposició gradual de continguts, que permeten
assegurar els continguts mínims de la programació del mòdul de formació.

Activitats de consolidació i reforç
Aquestes activitats presenten una dificultat un poc superior, ja que no són tan guiades i
permetran un millor domini dels temes estudiats. No són obligatòries.

Activitats de lliurament obligat
Les activitats que venen marcades per aquesta icona s'hauran d'enviar obligatòriament a
la tutoria per tal de poder superar el curs de formació. Són obligatòries.

Activitats opcionals
Activitats d'ampliació de coneixements que permeten aprofundir en la temàtica tractada.
No són obligatòries.

Recomanacions o comentaris
Recomanacions o comentaris que permetran una millor realització de les activitats
encomanades

Ajuda
Per algunes activitats, si la seva resolució presenta problemes, es podrà consultar l'ajuda
que donarà pistes per facilitar -ne la realització.

Recursos addicionals
Per poder ampliar els coneixements, es posa a la disposició dels alumnes una
documentació complementària de consulta o d'ampliació.
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1. DISSENYAR UNA RECERCA A INTERNET

Es calcula que a la World Wide Web hi poden haver més de 2000 milions de pàgines i que
aquest nombre creix ràpidament. "Navegar" per Internet a la recerca de determinada informació
pot ser tan esgotador i consumir tant de temps com fer-ho en una gran biblioteca sense
disposar d�un catàleg o fitxer.

A més, com que fins ara cap autoritat no controla l�explosió de recursos a Internet i
qualsevol pot publicar a la xarxa, els usuaris hauran de tenir en compte la validesa de les fonts
de la informació que puguin obtenir.

Podem aplicar a la recerca a Internet els mateixos principis del pensament crític que
feim servir en la recerca en biblioteques tradicionals.

1.1. PLANIFICAR LA RECERCA

Si volem fer de la recerca a Internet una experiència profitosa, convendrà plantejar-se i
contestar, abans de començar, preguntes com les següents:

• Què volem esbrinar?
• Com podem definir el tema?

• Quins són els conceptes o paraules clau?
• Quins són els sinònims del nostre tema? Teniu en compte per exemple que

articles sobre alumnat de secundària poden referir-se a aquests com adolescents,
joves, púbers, etc.

• Quines paraules estam fent servir que poden haver estat indexades fent servir
diferents formes? Per exemple, si cercam educació, podem estar descartant
sense voler recursos que incorporin els termes educador, educar, o educatiu.
Alguns cercadors, permeten fer servir termes �trencats�, com ara educa*

• Quins altres temes estan relacionats amb aquest i com podem esquematitzar-ne les
relacions? O a quina àrea de coneixement pertany l�objecte de la recerca?

• Quines restriccions posarem al tema?
• Quin tipus d�informació esperam recollir (documents, imatges, programari, so,...)?
• Quines són les fonts que presumiblement satisfaran millor les nostres necessitats?

• Fonts primàries: permeten l'accés a la informació de forma directa i en estat
original. Per exemple, el lloc web de l'Institut Nacional d'Estadística
(http://www.ine.es)

• Fonts secundàries: si desconeixem la ubicació de la font primària, podem acudir a
bases de dades d'enllaços i direccions, com per exemple el cercador Google
(http://www.google.com)

Hem de tenir en compte que Internet és una font molt valuosa per a la cerca d�informació
referida a temes actuals i que alguns temes de caire històric poden treballar-se millor fent
servir fonts tradicionals d�informació, com puguin ser els llibres!

1.2. COM PODEM FER SERVIR ELS ORDINADORS PER CERCAR
INFORMACIÓ?

Els ordinadors són eines molt efectives per localitzar informació emmagatzemada en bases
de dades informatitzades, però és important entendre que només són màquines i que la
informació que proporcionin dependrà de com s�hagi formulat la pregunta.

El que veurem a continuació ens servirà tant per a la recerca a Internet com per fer cerques
a bases de dades informatitzades d�una biblioteca tradicional.
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Quan desconeixem la font primària de la informació que cercam (per exemple el títol
del llibre que ens fa falta o una adreça d'Internet), podem utilitzar uns programes anomenats
cercadors, que fan servir bàsicament dos tipus de recerca:

! Per TEMES
En una biblioteca tradicional, els llibres estan catalogats per temes, amb uns
índexs o criteris de classificació que són limitats, i que en ocasions poden no
reflectir la complexitat i varietat d�assumptes tractats. La recerca temàtica pot
ser difícil si la categoria no és òbvia. Per exemple, moltes biblioteques
cataloguen la guerra civil espanyola com Espanya-Història-Guerra Civil.

! Per PARAULES CLAU
La recerca fent servir paraules clau permet trobar més informació específica,
ja que cada conjunt de documents conté moltes més paraules clau que temes.
El desafiament en aquest cas consisteix a refinar les condicions de recerca de
manera que obtinguem un nombre adequat de cites útils.

2. CERCADORS
Segons els tipus de cerca que ens permetin realitzar, els programes de cerca es poden

dividir en dues categories principals:

• Índexs: anomenats també cercadors temàtics, catàlegs o classificadors,
organitzen la informació en categories i arbres temàtics (permeten cercar per
temes).

• Cercadors per paraules clau.

Cada cop hi ha més cercadors que combinen les dues formes de recerca, com per
exemple, Yahoo! (http://www.yahoo.es)

2.1. CERCADORS TEMÀTICS O ÍNDEXS

Són una guia jeràrquica que va dels temes més generals als més particulars. Fan llistes de
llocs web (URL) i els classifiquen en categories, a més d�afegir comentaris identificatius sobre
aquests. L�objectiu és trobar documents que pertanyin a l�àrea temàtica seleccionada.

Si ens endinsam en les branques d'aquests arbres temàtics, podem trobar llistes d'enllaços
a pàgines web on es tracta el tema que busquem. En alguns serveis fins i tot hi ha un resum
del contingut de cada un dels enllaços i una valoració sobre la seva qualitat. L�inconvenient
d�aquests cercadors és que no solen estar molt actualitzats, ja que la informació s�afegeix a mà.
A més, existeixen ítems la categorització dels quals és complicada.

Darrerament els índexs han començat a incorporar també els sistemes de recerca per
paraules clau dels cercadors de continguts. A continuació, trobareu alguns exemples de
cercadors temàtics:

Yahoo! (http://www.yahoo.es) Disposa de dues opcions de cerca: desplaçament per
l�estructura de temes i un cercador de continguts.
Terra (http://buscador.terra.es/terra/inc/directorio.html) El funcionament és similar al de Yahoo!,
excepte que només conté pàgines elaborades en alguna de les llengües de l�Estat espanyol

Activitat d�introducció 1
Recerca amb Yahoo

• Connectau amb el servidor http://www.yahoo.es
• Heu de trobar servidors que parlin de literatura espanyola, i esbrinar

quantes referències hi ha sobre Quevedo.
• Us recomanam que comenceu per la categoria Arte y Cultura, després

aneu a Literatura, Géneros, Novela, Autores...
• Anotau el nombre de resultats obtinguts.
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2.2. CERCADORS DE CONTINGUTS O PER PARAULES CLAU

Estan basats en la cerca a partir de certa informació aportada per l�usuari (habitualment
expressada en forma de paraules clau).

Habitualment localitzen les pàgines web que millor s�adapten a les paraules introduïdes,
segons uns criteris o regles pròpies (i, per tant, diferents) per a cada cercador.

Exemples d�aquest tipus de cercadors serien:

Altavista (http://www.altavista.com) Molt potent. Destaca per la rapidesa en tornar les adreces i
referències i és molt complet. Té una versió en català a: http://es-ca.altavista.com
Google (http://www.google.com/) És un dels més potents i ràpids. Té versions en espanyol i
en català i disposa d'una ajuda excel·lent a http://www.google.com/intl/es/help.html
Hotbot (http://hotbot.lycos.com)
Web Crawler (http://www.webcrawler.com)

No tots els cercadors poden trobar-ho tot, atès que la Internet creix sense aturar i les
persones que hi publiquen informació no sempre ho notifiquen als indexadors, però hi ha
programes com el d'Altavista o Google que, a diferència dels cercadors temàtics, on la
incorporació d�informació es fa manualment, recorren la xarxa incorporant automàticament a la
seva base de dades noves adreces. Per aquest motiu, a aquests programes se�ls anomena
també robots.

Atès que es fan servir distints mètodes per construir les bases de dades on els cercadors
guarden la seva informació, i que cada un d'aquests utilitza procediments diferents per
consultar-les, s'ha de tenir en compte que diferents cercadors donaran resultats diferents.
Per això, convé utilitzar-ne habitualment més d�un.

Característiques que convé tenir present en l�elecció d�un cercador:

! Facilitat d�utilització: ha de permetre personalitzar les recerques sense oferir tantes opcions
que ens confonguin.

! Precisió: ha de tornar una quantitat raonable de resultats adients.

És convenient llegir les ajudes i consells d�utilització de cadascun dels programes, que se
poden trobar a partir de la seva pàgina inicial.

Per realitzar les consultes és suficient indicar una paraula que sospitem que estarà present
en els documents que cerquem, i el cercador ens respondrà amb una llista d'enllaços a pàgines
on apareix. També podem indicar combinacions de més d'una paraula (consultau la sintaxi
adient per a cada cercador). Aquests serveis acostumen a localitzar molts més documents que
els cercadors temàtics, però també és més difícil concretar-hi l'àmbit de la cerca.

Activitat d�introducció 2
Recerca amb Google

• Connectau amb el cercador http://www.google.com
• Heu de trobar llocs web que parlin de la literatura d�en Quevedo.
• A la casella de la pàgina principal escriviu: literatura quevedo i feis clic al

botó Cerca amb el Google

• Anotau el nombre de resultats i comparau-lo amb el de l�activitat anterior.
• Provau de fer també una cerca restringida a pàgines que es trobin a dins

de la �Biblioteca Virtual Cervantes� (http://cervantesvirtual.com). A la
casella de cerca haureu d�escriure l�expressió següent::

quevedo site:cervantesvirtual.com
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Obtenir només els resultats desitjats

Els dos problemes més freqüents quan cercam a Internet fent servir paraules clau són els
següents:

• S'obtenen massa resultats, i molts d'aquests no ens serveixen
• No s'obtenen resultats o se n'obtenen molt pocs

I les possibles solucions:

Massa resultats

1. Concretau més el tema.
2. Relacionau les paraules clau que feis servir, de manera que els recursos obtinguts les

hagin d�incloure totes (més endavant veureu com es pot fer això).
3. Eliminau paraules relacionades sense interès, de manera que no obtingueu recursos o

pàgines web on apareguin aquests termes.
4. Feis servir frases en lloc de paraules, quan sigui possible.
5. Posau en majúscula la primera lletra dels noms propis i feis servir accents.
6. Utilitzau el terme en català, castellà o qualsevol altre idioma diferent de l�anglès.

Activitat d�introducció 3.
Limitar el nombre de resultats

• Suposem que voleu obtenir documents que parlin sobre història i filosofia de
les religions i que feis servir el cercador Altavista.

• Connectau amb el cercador (http://www.altavista.com)
• Al requadre escriviu �religions� (sense cometes) i feis clic a Search (a la

casella de l'idioma heu de tenir seleccionat "any language")

• Obtindreu més d'un millió de pàgines!
• Limitau-ne els resultats seleccionant pàgines que només estiguin escrites en

Spanish (el català encara no hi és), seleccionant aquest idioma a la llista
desplegable que hi ha al costat del botó Search i canviau el terme de cerca
"religions" per "religiones" (sense cometes) i repetiu la cerca. Observau com
les referències es redueixen a unes 37 mil.

• Afegiu ara el terme filosofia amb aquesta sintaxi: +religiones +filosofia i
repetiu-ne la recerca. N'obtindreu uns 7.400 resultats (en aquest cercador, la
utilització del signe + davant d�una paraula obliga que aquesta estigui inclosa
en la informació cercada, i això fa que el nombre de resultats es redueixi. No
s�ha de deixar cap espai entre el signe + i la paraula que s'ha de cercar).

• Si afegim el terme historia i cercam: +religiones +filosofia +historia,
baixarem a unes 5.600 referències.

• I si canviam historia per historia comparada: +religiones +filosofia
+"historia comparada�, amb les cometes incloses, n�obtindrem menys de
50, totes força relacionades amb la nostra recerca, però que tal vegada són
massa poques.

Sense resultats o massa pocs

1. Combinau les paraules clau de manera que obtingueu resultats on aparegui qualsevol
d�aquestes i no necessàriament totes (a continuació veureu un exemple de com es fa això).

2. Comprovau l�ortografia.
3. Feis servir sinònims i variants.
4. Posau tots els termes en minúscules.
5. Utilitzau termes en anglès i feis servir cercadors d'abast més ampli.
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Activitat d�introducció 4.
Obtenir més resultats

• Feis una cerca a Altavista de l�expressió: �visión artificial computerizada�
(heu d�incloure les cometes) en Spanish. Obtindreu molt pocs resultats,
probablement cap.

• Podeu ampliar els resultats canviant alguna paraula clau i no fent servir una
frase, sinó un conjunt de paraules que poden aparèixer en el document en
qualsevol ordre: +visión +artificial +computerizada i comprovau que
augmenta considerablement el nombre de resultats (més de 40). Recordau
que en aquest cercador la utilització del signe + davant d�una paraula obliga
que aquesta estigui inclosa en la informació cercada i que no s�ha de deixar
cap espai entre el signe + i la paraula a cercar.

• També podeu augmentar-ne els resultats fent que no sigui obligatori que
aparegui alguna de les paraules clau. Per exemple: +visión +artificial
(d�aquesta manera obtindreu més de 10.000 resultats, que progressivament
es van tornant menys específics).

• Per acabar, si suprimiu els accents i utilitzau termes en anglès: +vision
+artificial i seleccionau que la recerca es faci en any language (qualsevol
idioma), n'obtindreu més de 250.000 resultats.

Utilització de �frases�: l�heu vista indirectament a les activitats d�introducció 1 i 2. En aquest
cas, a més que apareguin totes les paraules de la frase, s�exigeix que estiguin adjacents i en
l�ordre en què s�escriuen (és a dir, que en el document d'Internet aparegui exactament la
mateixa "frase" que hem escrit). Quan cercam un text concret és molt útil, però s�ha de tenir en
compte també que pot restringir molt els resultats de la recerca. Per demanar al programa de
recerca que consideri els termes com una frase, habitualment basta escriure-la entre cometes.

Activitat d�introducció 5.
Recerca d�una frase a Altavista

• Suposem que voleu cercar referències al llibre dels morts dels egipcis, però
en francès!

• Provau de cercar "le livre des morts égyptien" (amb les cometes), a veure
què passa...

Activitat opcional 1
Existeix una aplicació bastant més prosaica de tot això, però també força útil, que us
permet saber si un treball que us presenten com a original ha estat publicat a
Internet, simplement introduint una frase qualsevol del text, entre cometes.
• Connectau amb el cercador Altavista i cercau la "nuestros sistemas de

Educación Superior han olvidado el tema información en sus reformulaciones
curriculares".

• Hauríeu d�obtenir un article del Dr. Fidel García González  titulat �La Universidad
del siglo XXI como un modelo de industria de la información y el conocimiento�
(si no sabeu qui és aquest senyor, podeu llegir l�article).

Teniu en compte que habitualment els cercadors no indexen tot el contingut de la
pàgina web, sinó que es limiten al títol de la pàgina, al d'unes etiquetes especials
anomenades "metatags" (vegeu el curs de "Disseny de pàgines Web") i als primers
paràgrafs del text de la pàgina indexada.
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Activitat d�introducció 6
Cerca d�arxius multimèdia amb Altavista

• Cercau imatges sobre la Sagrada Família de Gaudí. Heu de connectar amb la
versió catalana d'Altavista: http://es-ca.altavista.com i fer clic a l�enllaç
Imatges

• Al requadre que apareix escriviu �sagrada familia� (sense cometes) i observau
els resultats que s�obtenen.

• Fixau-vos que també és possible cercar altres fitxers multimèdia com puguin
ser arxius MP3/so i arxius de vídeo.

• Provau de cercar clips de so relacionats amb la Sagrada Familia

Resum de tècniques de construcció de cerques amb AltaVista:

Cometes: permet construir frases de manera que el programa fa una cerca literal de
l�expressió. Si escrivim �cinema americà�, solament cercarà pàgines en les quals
aquestes paraules apareguin en aquest ordre. No informarà, per exemple, de pàgines
que parlin de cinema europeu. Si solament escriviu cinema americà, sense cometes,
cercarà pàgines en les quals apareix algun dels dos termes en qualsevol ordre.

Majúscules i minúscules: si escriviu León, no cercarà pàgines en les quals apareix
león (a diferència de Google, que no fa aquesta distinció).

Utilització del signe +: obliga que la paraula que ve a continuació estigui inclosa en
la informació cercada; per exemple +sèrie+televisió+Espanya, faria que el programa
cercàs pàgines en què apareixen aquests tres termes. Si solament posam sèrie
televisión Espanya, sense signes +, el programa cercarà pàgines en les que aparegui
algun d�aquests termes. No s�ha de deixar cap espai entre el signe + i la paraula a
cercar.

Utilització del signe - : descarta pàgines que contenguin la paraula que apareix a
continuació del signe - , per exemple +cinema+directors-Spielberg cercaria pàgines
relacionades amb directors de cinema, exceptuant Spielberg.

Utilització de l'asterisc (comodí): l�asterisc serveix per �trencar� paraules, per
exemple, educa* serveix per cercar educació, educación, educador, educant, etc.

Recursos addicionals:

Podeu completar la informació anterior a
http://www.conectate.elpais.es/conectate/buscar/sumario/ficha57.htm
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2.3. CERCADORS ESPECIALITZATS I METAÍNDEXS

2.3.1. CERCADORS ESPECIALITZATS

Són molt semblants als cercadors temàtics, encara que només fan referència a alguna
àrea concreta. També poden treballar com a cercadors de continguts. Solen ser grans
recopilacions de recursos sobre un tema específic.

Alguns exemples:

Cercador d'imatges de Yahoo!  (http://gallery.yahoo.com)
Cercador d'imatges de Google (http://images.google.com/images?hl=es)
Books of the World (http://www.booksfactory.com) Cercador de llibres
Buscopio (http://www.buscopio.es) Cercador de cercadors.
CNET (http://www.search.com) Metacercador. Fa cerques dins les bases de dades de 800
cercadors especialitzats.

2.3.2. METAÍNDEXS

Son recopilacions d'enllaços de recursos d�Internet. Un exemple seria l�índex "Tota la
Internet" de la Universitat Autònoma de Barcelona: http://www.bib.uab.es/inter-t.htm

Un altre exemple ho constitueix la llista1 següent, amb adreces de biblioteques digitals (que
contenen llibres de domini públic digitalitzats), presents a Internet:

1. Biblioteques digitals dependents de biblioteques nacionals
• American Memory: http://memory.loc.gov/
• The Koninklijke Bibliotheek: http://www.konbib.nl/kb/sbo/digi/digdoc-en.html
• National Library of Australia: http://www.nla.gov.au/initiatives/diglibs.html
• Early canadiana on line: http://www.canadiana.org/
• Det Kongelige Bibliotek: http://www.kb.dk/elib/index-en.htm
• Gallica: http://gallica.bnf.fr/
• Memoria Mundi Serie Bohemica: http://digit.nkp.cz/

2. Biblioteques digitals amb textos i col·leccions generals
• Berkeley Digital Library SunSITE: http://sunsite.berkeley.edu/
• Bartleby.com: Great Books Online: http://www.bartleby.com/
• Bibliomania: http://www.bibliomania.com/
• Electronic Text Listing: http://www.bralyn.net/etext/main.html
• Project Gutenberg: http://www.promo.net/pg/

3. Biblioteques digitals amb textos en espanyol i català
• Biblioteca Virtual Joan Lluis Vives (en català): http://lluisvives.com/
• Biblioteca Virtual Miguel de Cervantes: http://cervantesvirtual.com/
• Biblioteca Virtual Universal: http://www.biblioteca.org.ar/
• Dioscórides (incunables): http://www.ucm.es/BUCM/diosc
• Ensayo hispánico: http://ensayo.rom.uga.edu/
• Parnaseo: http://parnaseo.uv.es/

4. Biblioteques digitals amb textos literaris nacionals o especialitzats
• Alex: catalogue of electronic text: http://www.infomotions.com/alex/
• Antologia della Letteratura Italiana: http://www.crs4.it/HTML/Literature.html
• Athena: http://un2sg4.unige.ch/athena/html/athome.html
• CELT: Corpus of Electronic Text: http://www.ucc.ie/celt/
• Christian Classic: http://www.ccel.org
• Perseus Project: http://www.perseus.tufts.edu/
• Project Runeberg: http://www.lysator.liu.se/runeberg/

                                                     
1 Font: José Antonio Merlo Vega
Universidad de Salamanca España
Dpto. de Biblioteconomía y Documentación
http://exlibris.usal.es/merlo, Fidel 25/09/00.
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5. Directoris de biblioteques digitals
• ARL Digital Initiatives Database: http://www.arl.org/did/
• Bibliografía internacional anotada: http://www.unicamp.br/bc/bibvirt/bivirt3.htm
• Biblioteca virtual sobre bibliotecas virtuais: http://www.prossiga.br/bibvirtual/
• Bibliothèques numériques: http://www.culture.fr/culture/autserv/biblionum.htm
• Books of the World: http://www.booksfactory.com/indice4.html
• Digital Libraries: http://www.lita.org/ital/1603_klemperer.htm
• Digital libraries information and resources: http://www.canis.uiuc.edu/%7Ebgross/dl/
• Digital libraries on the internet: http://www.lib.nus.edu.sg/clb/sub/digilib.html
• Digital libraries resources and projects: http://www.ifla.org/II/diglib.htm
• Digital library links: http://www.digitallibrary.net/resources.asp?=8
• Directory of Digitized Collections: http://thoth.bl.uk/
• Preserving acces to digital information: http://www.nla.gov.au/padi/topics/71.html

6. Tesis doctorals
• TESEO (Universitats espanyoles): http://www.mcu.es/TESEO/index.html
• ProQuest Digital Dissertations: http://wwwlib.umi.com/dissertations/

Tampoc no s'han d�oblidar altres llocs web que generalment ofereixen interessants
recopilacions de recursos documentals, especialment referits a educació i/o informació
científica i acadèmica, com puguin ser:

WEIB (Web Educatiu de les Illes Balears) http://weib.caib.es
CNICE (Centro Nacional de Información y Comunicación Educativa) http://www.pntic.mec.es
PIE (Programa d�Informàtica Educativa) http://www.xtec.es
REDIRIS (Red Académica y de Investigación Nacional) http://www.rediris.es

Activitat opcional 2
ADVERTÈNCIA: Aquesta pràctica està reservada a cercadors experts.

• Realitzau els jocs de cerca d'informació que trobareu a:
http://www.pntic.mec.es/mem/odisea/cb/index.html

Activitat d�entrega obligada 1
Feis almanco una de les cerques següents i enviau un document de text a la
tutoria, on expliqueu com heu planificat la vostra recerca, quins recursos de
recerca (cercadors, llistes d�enllaços, referències escrites, etc.) heu fet servir,
incloent els resultats que heu obtingut (imatge, text del llibre o article, url, etc.):
• Una imatge de la portada del llibre �Macbeth� de William Shakespeare
• El resum d�una tesi doctoral corresponent a la vostra àrea.
• Una patent espanyola o estrangera d'un producte mèdic.
• Un llibre complet digitalitzat d'Ausiàs March
• L�article �Vuit Prediccions per al Segle XX � d'en Xavier Sala i Martín, professor

de la Columbia University i de la Universitat Pompeu Fabra.

3. AVALUACIÓ DE LA VALIDESA DE LA INFORMACIÓ
OBTINGUDA
Com hem comentat abans, el fet que cap autoritat no controli la publicació de recursos a

Internet i que qualsevol amb uns coneixements mínims i amb un cost ínfim pugui publicar a la
xarxa amb una audiència potencial de milions de persones, democratitza l�emissió i  difusió
d�informació molt diversa, però força que els usuaris hagin de tenir en compte la validesa de les
fonts de la informació que puguin obtenir.
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A continuació trobareu una proposta de criteris per avaluar la validesa de la informació que
obtinguem d�Internet:

3.1. AUTORITAT

1. Està clar qui és el responsable dels continguts?
2. Existeix un enllaç a un lloc on es descriuen els objectius de l'organització que en dóna

suport?
3. Hi ha alguna manera de verificar la legitimitat de l'organització que dóna suport? És a

dir, hi ha un nombre de telèfon o una adreça postal per ampliar la informació?  (Una
adreça de correu electrònic no és suficient).

4. Està clar qui ha escrit el material i apareixen les qualificacions de l'autor sobre el tema?
5. Si el material està protegit pels drets d'autor, es facilita el nom del propietari?

3.2. EXACTITUD

1. Estan clarament relacionades les fonts de qualsevol informació real de manera que
puguin ser verificades en altres llocs?

2. Està la informació lliure d'errors gramaticals, ortogràfics, etc? (aquests tipus d'errades
poden indicar una manca de control de la qualitat de la informació).

3. Està clar qui té la darrera responsabilitat per l'exactitud del contingut del material?
4. Si apareixen il·lustracions o gràfics estadístics, estan clarament etiquetats i són bons de

llegir?

3.3. OBJECTIVITAT

1. Se subministra la informació com un servei públic?
2. Està lliure de publicitat?
3. Si hi ha publicitat, està clarament diferenciada del contingut informatiu?

3.4. ACTUALITAT

1. Hi ha dates al material que indiquin:
a. Quan ha estat realitzat?
b. Quan es va publicar per primera vegada a Internet?
c. Quan va ser actualitzat per darrera vegada?

2. Hi ha qualsevol altra indicació que el material encara és vigent?
3. Si el material conté gràfics estadístics, està indicada l'antiguitat de les dades?
4. Si la informació ha estat publicada en diferents edicions, està indicat a quina edició

correspon?

3.5. ABAST

1. En el cas de pàgines web, existeix alguna indicació que la pàgina està acabada, és a
dir, que no està encara en construcció?

2. Si existeix material imprès equivalent al de la pàgina web, existeix una indicació clara
de si el material de la web és només una part del material imprès?

3. Si el material prové d'un treball de domini públic (com passa sovint amb el cas de
diccionaris o reculls de terminologia) hi ha hagut un esforç per actualitzar-lo?

Recursos addicionals:

Podeu completar la informació anterior a
http://www.conectate.elpais.es/conectate/buscar/sumario/ficha58.htm


