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Tutorial en cerca 
d'informació

1. Com començar la cerca 
d'informació

2. Defineix les teves 
necessitats d'informació

3. Desenvolupa una 
estratègia de cerca

4. Condueix la cerca per 
bon camí

5. Prova d'avaluar els 
recursos

6. Utilitza bé els recursos 
que t'oferim

Totes les preguntes 
d'autoavaluació

Taula de continguts 
expandida

Necessites més ajuda?
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Benvinguts al Tutorial en Cerca d'Informació
 
Aquest tutorial et familiaritzarà amb el procés de cerca bibliogràfica així com amb els recursos 
que ofereixen les biblioteques de la UB.

Què necessites saber sobre aquest Tutorial: 

1. Està dissenyat per ajudar-te a completar aquells treballs que requereixen una cerca bibliogràfica. Per tal de 
facilitar la feina, hem dividit el tutorial en diversos apartats, que trobaràs en el menú situat a la part esquerra de 
la pantalla.

No cal que et llegeixes o el segueixis d'un sol cop, utilitza els apartats que necessitis quan et siguin útils. En 
altres paraules, avança al teu ritme i pas a pas. 

A la introducció de cada apartat trobaràs el temps aproximat que trigaràs, en el càlcul s'ha exclòs el temps per 
fer i respondre les preguntes d'autoavaluació. Si segueixes el tutorial d'un cop trigaràs aproximàdament 56 
minuts.

2. És més útil utilitzar el tutorial quan tinguis en realitat la necessitat de fer una cerca d'informació per a un 
treball concret d'investigació, sinó, podria ser que aquest tutorial no signifiqui res per a tu i perdis el temps!

3. No has de completar els mòduls en ordre. Però, recorda que està dissenyat per ajudar-te en el procés de 
cerca d'informació, per tant fes les parts que tinguin sentit i siguin aplicables al teu procés de cerca.

4. Hem preparat unes preguntes d'autoavaluació sobre cada tema per tal que puguis verificar la teva evolució i 
aprenentatge.

5. Una anècdota. 

 

 

Ens agradarà rebre els teus comentaris i suggeriments de millora. 

Sempre que necessitis ajuda en qualsevol moment pots contactar amb nosaltres mitjançant Pregunteu 
al bibliotecari, clicant a l'enllaç que trobaràs a la part inferior de la pantalla, a totes les pàgines 
del tutorial.   

 

http://www.bib.ub.edu/atri/tutorial1/ (1 de 2) [01/10/2010 10:26:49]

http://www.bib.ub.edu/atri/tutorial1/1/
http://www.bib.ub.edu/atri/tutorial1/1/
http://www.bib.ub.edu/atri/tutorial1/2/
http://www.bib.ub.edu/atri/tutorial1/2/
http://www.bib.ub.edu/atri/tutorial1/3/
http://www.bib.ub.edu/atri/tutorial1/3/
http://www.bib.ub.edu/atri/tutorial1/4/
http://www.bib.ub.edu/atri/tutorial1/4/
http://www.bib.ub.edu/atri/tutorial1/5/
http://www.bib.ub.edu/atri/tutorial1/5/
http://www.bib.ub.edu/atri/tutorial1/6/
http://www.bib.ub.edu/atri/tutorial1/6/
http://www.bib.ub.edu/atri/tutorial1/avalua3/
http://www.bib.ub.edu/atri/tutorial1/avalua3/
http://www.bib.ub.edu/atri/tutorial1/sumari/
http://www.bib.ub.edu/atri/tutorial1/sumari/
http://www.bib.ub.edu/atri/tutorial1/ajuda/
http://www.bib.ub.edu/
http://www.bib.ub.edu/atri/tutorial1/anecdota/
http://www.bib.ub.edu/gestions/consultes/pab/
http://www.bib.ub.edu/gestions/consultes/pab/


UB CRAI: Tutorial en cerca d'informació

 Iniciar Tutorial

 

Aquest tutorial és una adaptació feta pel Centre de Recursos per a l'Aprenentatge i la Investigació (CRAI) de la Universitat de Barcelona de 
l'original "LOBO". 
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