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Sumari 
 
Primera sessió (teoria): Metodologia (febrer) 
 

• Definir el tema de la nostra necessitat d’informació (QUÈ) 
• Tipologia de les fonts d’informació (ON) 
  -La fiabilitat de les fonts d’informació 
• Llenguatges naturals i controlats. Definició dels límits de cerca 
(COM) 
• Avaluació dels resultats 
• Gestió dels resultats 
 
Segona sessió (pràctica): Conèixer les fonts d’informació (març) 
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Tota recerca passa per 
respondre … 

COM  
cerco? 

QUÈ 
cerco? 

ON 
cerco? 
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Definir el tema de la nostra 
necessitat d’informació  

 

QUÈ 
cerco? 



Febrer - març 2014 
Fonts d'informació en comunicació audiovisual 5 

Com més temps passis per definir la informació que necessites, més temps 
estalviaràs en les subsegüents etapes de la cerca 

Què fem per definir el tema? 
Determinar una o més frases curtes, clares i concises (amb 
el que és just i precís) 

Com ens podem ajudar: 
 

• Valorant la necessitat d’incloure criteris geogràfics, cronològics, de gènere, 
edat … 
•Observant si el resultat de la cerca ha de ser una dada concreta (factual) o el 
que ja s’ha escrit sobre un tema de forma exhaustiva o selectiva 
•Cercant el concepte central en una enciclopèdia o diccionari especialitzat 
•Organitzant la nostra idea en una o més preguntes 
 

El que no podem verbalitzar no ho sabem o no ho entenem 
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Necessitat 
informativa 

Definició 
 

Factual o 
Estudis 

El percentatge de 
llars amb accés a 
internet a Catalunya 
a desembre 2013 
 

Correcte Factual 

Indústria de la ràdio 
a Escandinàvia 
 

Valorar 
un límit 
temporal 
 

Estudis 
 

Asp. econòmics de la 
indústria 
cinematogràfica als 
EUA darrers 30 anys 
 

Correcte 
 

Estudis 
 

La programació 
infantil i juvenil de 
TVE als anys 90 
 

Correcte 
 

Estudis 
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Necessitat 
informativa 

Definició 
 

Factual o 
Estudis 

Informació del diari 
ARA durant el 2011 
 

Falta 
tipologia 
dades 

Factual 

Tractament del 
tancament de Canal 9 
a la premsa 
espanyola 
 

Valorar  
període, 
geogràfic, 
títols … 
 

Estudis 
 

 
 

Correcte 
 

Factual 
 

Empreses 
radiofòniques 
 

Falta 
tipologia 
inf. 
 

Factual o 
Estudis 
 

Llistat PIMEs prov. 
Tarragona de 
cinema, video, TV, so 
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Tipologia de les fonts 
d’informació 

 

QUÈ 
cerco? 

ON cerco? 
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Font d’informació 

Qualsevol recurs que ens proporciona informació. 
 

Aquí ens centrarem en: 
 
 Fonts d’informació documental 

Recursos que contenen informació escrita, impresa o 
enregistrada 
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Fonts d’informació documental 
 

Fonts 
primàries 

Fonts 
secundàries 

Segons el grau o nivell d’informació que proporcionen… 

Obres de  
Referència 
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Fonts primàries 

Contenen informació nova i original, resultat d’un treball 
intel·lectual o creatiu 
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Fonts secundàries 

Proporcionen informació fruit de l’anàlisi de les fonts primàries 
 

• No contenen informació nova, final o original 
• Remeten a les fonts primàries: en faciliten l’accés 
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Obres de referència 

Serveixen per resoldre dubtes puntuals i iniciar el coneixement 
d’una matèria 
 

• Consulta ràpida, immediata, ocasional 
• Proporcionen coneixements bàsics 
• Primer pas per a la recerca i localització d’informació 
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Necessitat 
informativa 

Definició 
 

Factual o 
Estudis 

El percentatge de 
llars amb accés a 
internet a Catalunya 
a desembre 2013 
 

Tipologia 
font 

Correcte Factual 
Dades 
estadístiques 

Indústria de la ràdio 
a Escandinàvia 
 

Valorar 
un límit 
temporal 
 

Estudis 
 

Base de 
dades, 
catàlegs … 
 

Asp. econòmics de la 
indústria 
cinematogràfica als 
EUA darrers 30 anys 
 

Correcte 
 

Estudis 
 

Bases de 
dades, 
catàlegs … 
 

La programació 
infantil i juvenil de 
TVE als anys 90 
 

Correcte 
 

Estudis 
 

Bases de 
dades … 
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Necessitat 
informativa 

Definició 
 

Factual o 
Estudis 

Informació del diari 
ARA durant el 2011 
 

Falta 
tipologia 
dades 

Factual 

Tractament del 
tancament de Canal 9 
a la premsa 
espanyola 
 

Valorar  
període, 
geogràfic, 
títols … 
 

Estudis 
 

 
 

Correcte 
 

Factual 
 

Empreses 
radiofòniques 
 

Falta 
tipologia 
inf. 
 

Factual o 
Estudis 
 

Llistat PIMEs prov. 
Tarragona de 
cinema, video, TV, so 

Tipologia 
font 

Dades 
difusió o 
directoris 

Buidats 
de 
premsa 

Bases de 
dades o 
directoris 

Bases de 
dades o 
directoris 
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 La fiabilitat de les fonts 
d’informació  
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Fiabilitat de la informació 

Com puc saber si una font d’informació és fiable? 

La font ha estat 
avaluada 
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Fiabilitat de la informació 

Llibres (monografies)  
Capítols de llibre 
Articles de revista 

Peer review (avaluació d’experts): abans de ser publicat, 
el treball ha passat per un procés d’arbitratge: ha estat 
valorat i validat per dos o més investigadors de rang 
similar o superior al de l’autor 
 
Han valorat: rigor científic, originalitat, qualitat, 
factibilitat, etc. Possiblement han proposat correccions o 
modificacions 
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Fiabilitat de la informació 

Tesis doctorals i altres treballs acadèmics 

• L’estudiant ha rebut el guiatge d’un professor al llarg de 
l’elaboració del treball 
 
• El treball ha estat avaluat per un docent o un tribunal docent 



Febrer - març 2014 
Fonts d'informació en comunicació audiovisual 20 

Fiabilitat de la informació 

Fonts periodístiques 
(notícies, reportatges, entrevistes, fotografies periodístiques 
publicades en diaris o revistes, emeses per ràdio o TV) 

• La informació ha estat degudament contrastada 
 
• La informació està degudament identificada com a 
informació: no es tracta d’opinions personals o publicitat 
 
• Prestigi del mitjà en el qual s’ha publicat o emès 
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Fiabilitat de la informació 

Fonts oficials 

Informació produïda i/o recopilada i divulgada per un 
organisme d’autoritat reconeguda: govern, organismes 
oficials, institucions, associacions, ONG 
 
 
 
 

Li atribuïm fiabilitat 
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Fiabilitat de la informació 

Cercadors acadèmics 
Bases de dades 
Sumaris electrònics 
 
 La informació que contenen ha passat per algun dels 
processos d’avaluació descrits (peer review, control 
acadèmic, etc.) 
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Necessitat 
informativa 

Definició 
 

Factual o 
Estudis 

El percentatge de 
llars amb accés a 
internet a Catalunya 
a desembre 2013 
 

Tipologia 
font 

Avaluació 
font 

Correcte Factual Dades 
estadístiques 

Sí. Font oficial 
 

Indústria de la ràdio 
a Escandinàvia 
 

Valorar 
un límit 
temporal 
 

Estudis 
 

Base de 
dades, 
catàlegs … 
 

Sí. Peer 
review 
 

Asp. econòmics de la 
indústria 
cinematogràfica als 
EUA darrers 30 anys 
 

Correcte 
 

Estudis 
 

Bases de 
dades, 
catàlegs … 
 

Sí. Peer 
review 
 

La programació 
infantil i juvenil de 
TVE als anys 90 
 

Correcte 
 

Estudis 
 

Bases de 
dades … 
 

Sí. Peer 
review 
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Necessitat 
informativa 

Definició 
 

Factual o 
Estudis 

Informació del diari 
ARA durant el 2011 
 

Falta 
tipologia 
dades 

Factual 

Tractament del 
tancament de Canal 9 
a la premsa 
espanyola 
 

Valorar  
període, 
geogràfic, 
títols … 
 

Estudis 
 

 
 Correcte 

 

Factual 
 

Empreses 
radiofòniques 
 

Falta 
tipologia 
inf. 
 

Factual o 
Estudis 
 

Llistat PIMEs prov. 
Tarragona de 
cinema, video, TV, so 

Tipologia 
font 

Dades 
difusió o 
directoris 

Buidats 
de 
premsa 

Bases de 
dades o 
directoris 

Bases de 
dades o 
directoris 

Avaluació 
font 

Sí. Font oficial 
o prestigi 
empresa 

Sí. Font 
periodística 

Sí. Prestigi 
empresa 

Sí. Peer review 
Prestigi 
empresa 
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Llenguatges naturals i 
controlats. Definició dels límits 

de cerca  
 

COM 
cerco? 
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Llenguatge lliure o natural 

Termes que utilitzem quan parlem 

Avantatge: facilita molt la cerca 
 

Inconvenient: pot passar que obtinguem massa informació 
no pertinent. O que no recuperem informació pertinent 
 
Si fem la nostra cerca utilitzant el llenguatge natural, 
haurem de tenir en compte: 
 - Fer servir sinònims i paraules alternatives  
-  Fer la cerca en diversos idiomes 
-  Fer servir el nivell d’especialització adequat 
-  Singulars i plurals      - Sigles i noms desenvolupats 
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Llenguatge lliure o natural: exemple 

Cerquem a Dialnet articles sobre: 
“La programació infantil i juvenil de TVE als anys 90” 

Català Castellà 

Singular 

infantil   
juvenil   
programa   
programació programación 
TVE Televisión Española 

Plural 
infantils infantiles 
juvenils juveniles 
programes programas 

http://dialnet.unirioja.es/
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Llenguatge controlat 

Conjunt de paraules que un grup d'experts tria i recull en una llista 
per anomenar determinades matèries.  
És el llenguatge convencional que utilitzen els catàlegs, les bases 
de dades, etc. per organitzar els documents que contenen. 

Avantatge: Permet obtenir resultats més precisos 
 
Inconvenient: Cal familiaritzar-se amb les seves 
peculiaritats per poder-lo aprofitar al màxim 

Exemples: arbre de matèries (tesaurus) 
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Llenguatge controlat: exemple 

Cerquem “Cinema” al tesaurus de Communication & 
Mass Media Complete 

http://cataleg.uab.cat/record=b1624509~S1*cat
http://cataleg.uab.cat/record=b1624509~S1*cat
http://cataleg.uab.cat/record=b1624509~S1*cat
http://cataleg.uab.cat/record=b1624509~S1*cat
http://cataleg.uab.cat/record=b1624509~S1*cat
http://cataleg.uab.cat/record=b1624509~S1*cat
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Llenguatge controlat: exemple (cont.) 
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Necessitat 
informativa 

Definició 
 

Factual o 
Estudis 

El percentatge de 
llars amb accés a 
internet a Catalunya 
a desembre 2013 
 

Tipologia 
font 

Avaluació 
font 

Llenguatge 

Correcte Factual 
Dades 
estadístiques 

Sí. Font oficial 
 

-- 

Indústria de la ràdio 
a Escandinàvia 
 

Valorar 
un límit 
temporal 
 

Estudis 
 

Base de 
dades, 
catàlegs … 
 

Sí. Peer 
review 
 

Natural i 
controlat 
 

Asp. econòmics de la 
indústria 
cinematogràfica als 
EUA darrers 30 anys 
 

Correcte 
 

Estudis 
 

Bases de 
dades, 
catàlegs … 
 

Sí. Peer 
review 
 

Natural i 
controlat 
 

La programació 
infantil i juvenil de 
TVE als anys 90 
 

Correcte 
 

Estudis 
 

Bases de 
dades … 
 

Sí. Peer 
review 
 

Natural i 
controlat 
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Necessitat 
informativa 

Definició 
 

Factual o 
Estudis 

Informació del diari 
ARA durant el 2011 
 

Falta 
tipologia 
dades 

Factual 

Tractament del 
tancament de Canal 9 
a la premsa 
espanyola 
 

Valorar  
període, 
geogràfic, 
títols … 
 

Estudis 
 

 
 

Correcte 
 

Factual 
 

Empreses 
radiofòniques 
 

Falta 
tipologia 
inf. 
 

Factual o 
Estudis 
 

Llistat PIMEs prov. 
Tarragona de 
cinema, video, TV, so 

Tipologia 
font 

Dades 
difusió o 
directoris 

Buidats 
de 
premsa 

Bases de 
dades o 
directoris 

Bases de 
dades o 
directoris 

Avaluació 
font 

Sí. Font oficial 
o prestigi 
empresa 

Sí. Font 
periodística 

Sí. Prestigi 
empresa 

Sí. Peer review. 
Prestigi 
empresa 

Llenguatge 

Natural i 
controlat 

Natural 

Natural i 
controlat 

Natural i 
controlat 
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Límits de cerca 

Depenen de la base de dades. Els més habituals són: 
 
• Operadors booleans 
 

AND 
(tots els termes) 

television AND children 

OR 
(qualsevol terme)  

 

NOT 
(sense un terme) 

advertising OR marketing sport  NOT  football 
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Límits de cerca 

• Frase exacta:                “radio broadcast” 
 
• Truncaments i símbols de substitució:        industr*      ne?t       
 
• Cerca per camps:      
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Límits de cerca 

•  Filtres 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 



Febrer - març 2014 
Fonts d'informació en comunicació audiovisual 36 

 

Avaluació dels resultats 
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Soroll / silenci 

Soroll documental: s’obté informació inútil o poc rellevant. 
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Soroll / silenci 

Silenci documental: no es recupera cap document o els que 
es recuperen no ens són útils, però sabem que dins del recurs 
sí que hi poden haver documents útils. 
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Refinament dels resultats 

Els resultats es 
depuren aplicant 
filtres proposats 
pel mateix 
recurs. 
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Reformulació de la cerca 

La cerca es modifica, canviant algun dels termes o introduint-hi 
nous paràmetres. 
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Canvi de la font d’informació 

Has plantejat correctament la cerca, fent ús de totes les 
funcionalitats que ofereix el recurs, però no trobes resultats? 
 
 
 
Potser la font d’informació que has utilitzat no és la més 
adequada. Verifica’n l’abast! 
 
 
 

Escull una altra font 
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Gestió dels resultats 
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Inclusió de citacions dins del text 

Exemples: 
 

• Citar la font d’una dada concreta 
• Citar la procedència d’una imatge 
• Transcriure un paràgraf d’una obra (sempre entre 
cometes!) i citar-ne la font 
• Referenciar investigacions prèvies 
 

« Concentració davant de la seu de 
RTVV, 29 novembre 2013 » 
Autor: Ferbr1 
Font: Wikimedia commons 
 

“Aquest fitxer està subjecte a la llicència 
de Creative Commons Reconeixement i 
Compartir Igual 3.0 No adaptada” 

http://commons.wikimedia.org/wiki/File:RTVVexecutada.jpg?uselang=ca
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:RTVVexecutada.jpg?uselang=ca
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:RTVVexecutada.jpg?uselang=ca
http://en.wikipedia.org/wiki/ca:Creative_Commons
http://en.wikipedia.org/wiki/ca:Creative_Commons
http://en.wikipedia.org/wiki/ca:Creative_Commons
http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/deed.ca
http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/deed.ca
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Elaboració de la bibliografia 

La bibliografia és una part obligatòria de tot treball de 
recerca, en la qual es referencien tots els documents que 
s’han utilitzat. 
 
Es pot elaborar… 
 
• De manera manual: Com citar 
 
• De manera automàtica: fent servir un gestor de 
referències bibliogràfiques: 

http://www.uab.cat/servlet/Satellite/recursos-d-informacio/citacions-i-bibliografia-1326267851837.html
http://www.uab.cat/servlet/Satellite/recursos-d-informacio/citacions-i-bibliografia-1326267851837.html
http://www.uab.cat/servlet/Satellite/recursos-d-informacio/citacions-i-bibliografia-1326267851837.html
http://www.uab.cat/biblioteques/mendeley
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Drets d’autor 

Propietat intel·lectual i drets d'autor 
Web sobre el que podeu i no podeu fer quan 
utilitzeu documents de tercers en els vostres 
treballs. 
 

Recursos audiovisuals i drets d'autor  
Guia amb adreces de repositoris gratuïts 
d'imatges i sons en lliure accés. Inclou instruccions 
sobre com utilitzar recursos audiovisuals que es 
troben a Internet sense vulnerar els drets d'autor. 

 

http://www.uab.cat/servlet/Satellite?c=Page&cid=1341815622655&pagename=BibUAB/Page/TemplatePlanaBibUAB
http://www.uab.cat/servlet/Satellite?c=Page&cid=1341815622655&pagename=BibUAB/Page/TemplatePlanaBibUAB
http://www.uab.cat/servlet/Satellite?c=Page&cid=1341815622655&pagename=BibUAB/Page/TemplatePlanaBibUAB
http://www.uab.cat/servlet/Satellite?c=Page&cid=1341815622655&pagename=BibUAB/Page/TemplatePlanaBibUAB
http://www.uab.cat/servlet/Satellite?c=Page&cid=1341815622655&pagename=BibUAB/Page/TemplatePlanaBibUAB
http://www.uab.cat/servlet/Satellite?c=Page&cid=1341815622655&pagename=BibUAB/Page/TemplatePlanaBibUAB
http://www.uab.cat/servlet/Satellite?c=Page&cid=1341815622655&pagename=BibUAB/Page/TemplatePlanaBibUAB
http://www.uab.cat/servlet/Satellite?c=Page&cid=1341815622655&pagename=BibUAB/Page/TemplatePlanaBibUAB
http://www.uab.cat/servlet/Satellite?c=Page&cid=1341815622655&pagename=BibUAB/Page/TemplatePlanaBibUAB
http://www.uab.cat/servlet/Satellite?c=Page&cid=1341815622655&pagename=BibUAB/Page/TemplatePlanaBibUAB
http://www.uab.cat/servlet/Satellite?c=Page&cid=1341815622655&pagename=BibUAB/Page/TemplatePlanaBibUAB
http://ddd.uab.cat/record/108435
http://ddd.uab.cat/record/108435
http://ddd.uab.cat/record/108435
http://ddd.uab.cat/record/108435
http://ddd.uab.cat/record/108435
http://ddd.uab.cat/record/108435
http://ddd.uab.cat/record/108435
http://ddd.uab.cat/record/108435
http://ddd.uab.cat/record/108435
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Moltes gràcies pel vostre interès! 
 
 
 
 
 

Biblioteca de Comunicació i Hemeroteca General 
2014 

@bchgUAB fb.com/bchgUAB 

http://www.uab.cat/servlet/Satellite?c=Page&cid=1257330534030&pagename=BibUAB/Page/TemplatePlanaBibUAB
https://twitter.com/bchgUAB
https://twitter.com/bchgUAB
https://www.facebook.com/bchgUAB
https://www.facebook.com/bchgUAB

