Exercici 1: D’aquestes 8 propostes de treball de recerca, tria la que més t’agradi. Decideix quines
preguntes vols respondre i quines paraules claus faries servir per iniciar la recerca de documents

Frase del
TR1

Presència de pol·len en l’ambient a la Garriga i en concret als voltants de l’Institut IES Blancafort

Frase del
TR 2

Estudiar la comunicació acústica entre les aus per tal d’esbrinar fins a quin punt el cant d’una au
pot ser considerat música

Frase del
TR 3

Establir una relació entre el consum de cànnabis amb l’aparició d’un primer episodi psicòtic, així
com també estudiar la possible implicació de begudes energètiques amb l’aparició d’aquesta
patologia

Frase del
TR 4

L’escriptura xinesa ha sabut sobrepassar els reptes que li ha presentat la modernitat i s’ha adaptat
a les noves tecnologies amb èxit.

Frase del
TR5

És Barcelona una ciutat hermètica? (Referit al Déu Hermes)

Frase del

Amb la crisi econòmica les desigualtats entre les classes més riques i les més pobres han
augmentat, i això ha passat tant a Espanya com a Catalunya

TR6
Frase del
TR 7
Frase del
TR 8

Molts cops ancorem junts els conceptes d’art i bellesa, però depenen aquests realment l’un de
l’altre? Es pot entendre un art sense bellesa
les col·lectivitzacions dutes a terme pels obrers catalans durant la Guerra Civil van resultar
econòmicament eficients i socialment positives.

Preguntes que vull respondre

Paraules clau

Paraules clau

EXERCICI 2: ELS CERCADORS ACADÈMICS
Després de fer l’exercici pràctic on has triat les paraules clau que necessites, ara toca fer
buscar-les en els cercadors acadèmics. Busca en els següents cercadors utilitzant les
estratègies de cerca que creguis adequades

CERCADOR ACADÈMIC

Quina combinació de
paraules utilitzaràs?

Quin resultat has
obtingut?

Google Scholar
https://scholar.google.es/

Microsoft Acadèmic
http://academic.research.microsoft.com/

JURN
http://www.jurn.org/#gsc.tab=0

Reflexiona sobre els diferents resultats als cercadors, si cal redefinir la cerca, i si cadascun et
pot servir per trobar informacions diferents.

Exercici 3: Esteu buscant pàgines que us parlin dels eclipsis de sol previstos per a l’any
2018 i heu trobat:
•
•
•

Web 1: http://www.totastronomia.com/
Web 2: https://www.okchicas.com/salud/efectos-podria-sufrir-cuerpo-despues-eclipse-solar/
Web 3: https://labuenaastrologia.com/2015/03/20/temporada-de-eclipses-2016-2017-2018-sol-luna-tierra-y-nodoslunares-los-grandes-protagonistas-del-espectaculo-astral/

Web 1
És un Blog/ una web?

Qui l’edita?
La web està especialitzada
exclusivament en astronomia?
La web està especialitzada en
ciències?

Té l’opció: Qui som?
Donen formes de contactar amb
l’editor?
Està actualitzada? data de la última
entrada?

Signen els articles?
Donen opció de contacte amb els
autors?
Es pot trobar info dels autors?
Inclouen anuncis de tercers
Intenció comercial alta/mig/baixa?
Fiabilitat gens/baixa/mig/alta?

Web 2

Web 3

