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http://www.alehoop.info/


Com documentar-nos 
per al treball 
de recerca:
Alehoop!



Un treball de recerca és

Una oportunitat de demostrar que:

Investigarem sobre un tema de forma 
creativa i original.

Sabrem pensar a partir del que hem 
après.

Redactarem i exposarem la nostra 
experiència de forma acadèmica.



Un treball de recerca

Etapa de plantejament:

Triar el tema: propostes dels professors, 
interessos personals, temes vinculats a 
l’entorn cultural…

Proposar el títol: identificatiu, 
entenedor, el més específic possible

Explorar el camp temàtic: trobar les 
paraules que millor l’identificaran, per 
facilitar les cerques de recursos 

Preveure el temps disponible per 
investigar



Un treball de recerca

Etapa d’investigació:

Definir les línies de recerca que 
seguirem: estat de la qüestió, textos 
bàsics, imatges, documents…

Obtenir dades i informació amb 
Alehoop!

Analitzar i processar les dades 
obtingudes.



Un treball de recerca

Etapa d’elaboració:

Portada

Sumari o guió del contingut

Introducció

Cos del treball estructurat

Conclusions 

Annexos

Bibliografia consultada

Exemples de bons treballs de recerca de batxillerat

http://www.recercat.cat/handle/2072/1759


Alehoop pràctic

Alehoop és un recull selectiu de recursos 
d’informació electrònics, útils per a la 
recerca bàsica:

http://www.alehoop.info/

http://www.alehoop.info/


Alehoop pràctic

Ens hem proposat iniciar una recerca sobre 
la mesura del temps al llarg de la història.

Triar el tema:

Mesura del temps al llarg de la història

Proposar el títol:

…



Alehoop pràctic

Explorar el camp temàtic:

http://www.wordle.net/

http://www.wordle.net/


Un diccionari?

Diccionaris a Alehoop

Diccionaris 

a Alehoop 

http://www.alehoop.info/trobats.php?base=alehoop&tabla=data&aplicacion=alehoop&campo_1=TIPUS_DE_RECURS&texto_1=Diccionaris
http://www.alehoop.info/trobats.php?base=alehoop&tabla=data&aplicacion=alehoop&campo_1=TIPUS_DE_RECURS&texto_1=Diccionaris
http://www.alehoop.info/trobats.php?base=alehoop&tabla=data&aplicacion=alehoop&campo_1=TIPUS_DE_RECURS&texto_1=Diccionaris


Un diccionari?

Diccionari de la llengua catalana

Rellotge al Diccionari de llengua catalana 

http://dlc.iec.cat/results.asp?txtEntrada=rellotge&operEntrada=0


Un diccionari de sinònims?

Diccionari de sinònims

Diccionario de Sinónimos y Antónimos

reloj

http://www.wordreference.com/sinonimos/reloj
http://www.wordreference.com/sinonimos/reloj
http://www.wordreference.com/sinonimos/reloj


I per traduir paraules o webs?

Traductors 

Traduccions

http://www.alehoop.info/trobats.php??base=alehoop&tabla=data&aplicacion=alehoop&campo_1=MATERIA&texto_1=Traduccions


Una enciclopèdia?

Les enciclopèdies ens oferiran més 
informació sobre el tema que ens interessi, 
amb possibilitat d’imatges, mapes, etc.

A Alehoop se’n troben una bona mostra, 
tant de generals, com de temàtiques.

Enciclopèdies a Alehoop

http://www.alehoop.info/trobats.php?base=alehoop&tabla=data&aplicacion=alehoop&campo_1=TIPUS_DE_RECURS&texto_1=Enciclopedies
http://www.alehoop.info/trobats.php?base=alehoop&tabla=data&aplicacion=alehoop&campo_1=TIPUS_DE_RECURS&texto_1=Enciclopedies


Una enciclopèdia general?

Viquipèdia

Rellotge a la 
Viquipèdia

http://ca.wikipedia.org/wiki/Rellotge
http://ca.wikipedia.org/wiki/Rellotge


Una enciclopèdia especialitzada?

Stanford Encyclopedia of Philosophy

Stanford Encyclopedia of Philosophy

http://plato.stanford.edu/entries/time-machine/


Buscar a la web?

Google

Cerca avançada a Google 

http://www.google.es/advanced_search?hl=ca


Buscar a la web?

Google

Cerca avançada a Google 

http://www.google.es/advanced_search?hl=ca


Buscar a la web?

Google Acadèmic

Google Acadèmic

http://scholar.google.es/schhp?hl=ca
http://scholar.google.es/schhp?hl=ca


Buscar a la web?

Google Llibres

Google 

llibres

http://books.google.cat/advanced_book_search


Buscar a la web?

Alertes de Google

Alertes de Google

http://www.google.com/alerts?hl=ca&gl=us


Localitzar documents 
a prop de casa?

Aladí

Aladí. Catàleg de la Xarxa de Biblioteques Municipals

http://sinera.diba.cat


Localitzar documents 
a prop de casa?

Aladí

Aladí. Catàleg de la Xarxa de Biblioteques Municipals

Llista de títols Registre bibliogràfic

http://sinera.diba.cat


Localitzar documents 
a prop de casa?

Argus

Argus. Catàleg de les biblioteques públiques

http://elmeuargus.biblioteques.gencat.cat/search*cat
http://elmeuargus.biblioteques.gencat.cat/search*cat


Localitzar documents 
a prop de casa?

Argus

Argus. Catàleg de les biblioteques públiques

Llista de títols Registre bibliogràfic

http://elmeuargus.biblioteques.gencat.cat/search*cat
http://elmeuargus.biblioteques.gencat.cat/search*cat


Localitzar documents 
especialitzats?

Catàleg Col·lectiu de les Universitats de Catalunya

http://ccuc.cbuc.cat/


Localitzar documents 
especialitzats?

Registre bibliogràfic

Catàleg Col·lectiu de les Universitats de Catalunya

Llista de títols

����

Informació de les 
biblioteques universitàries 
i especialitzades on 
podem trobar exemplars 
d'aquesta obra

http://ccuc.cbuc.cat/


Comprar els llibres?

Nous

Nous i vells (segona mà, llibres descatalogats…)

Base de datos de libros publicados en España

Iberlibro

http://www.mcu.es/webISBN/tituloSimpleFilter.do?cache=init&prev_layout=busquedaisbn&layout=busquedaisbn&language=es
http://www.iberlibro.com/


Comprar els llibres?

Comprar

Base de datos de libros publicados en España

Iberlibro

http://www.mcu.es/webISBN/tituloSimpleFilter.do?cache=init&prev_layout=busquedaisbn&layout=busquedaisbn&language=es
http://www.iberlibro.com/


Únicament llibres?

Les investigacions es donen a conèixer principalment 
en revistes científiques. Els articles de revista són la 
font d’informació científica per excel·lència.

Entre 2005 i 2009, apareixen 183.542 articles 
científics indexats a les bases de dades internacionals 
(ISI, Scopus), en els quals almenys un dels autors és 
espanyol.

El 2008 els investigadors adscrits a centres catalans 
van publicar 14.918 dels 57.091 articles del sistema 
espanyol de Recerca.



On trobar articles de revista?

Dialnet

Dialnet

http://dialnet.unirioja.es/


On trobar articles de revista?

Dialnet

Dialnet

http://dialnet.unirioja.es/


On trobar articles de revista?

Un article trobat 
a Dialnet

Mapping. Revista Internacional de Ciencias de la Tierra

Títol de la revista

International Standard Serial Number

Títol del article

Autor del article

http://www.mappinginteractivo.com/


On trobar articles de revista?

Revistes Catalanes amb Accés Obert

Revistes Catalanes amb Accés Obert (RACO)

http://www.raco.cat/
http://www.raco.cat/


On trobar articles de revista?

Revistes Catalanes amb Accés Obert

Revistes Catalanes amb Accés Obert (RACO)

http://www.raco.cat/
http://www.raco.cat/


On trobar articles de revista?

Revistes Catalanes 
amb Accés Obert

Revistes Catalanes amb Accés Obert (RACO)

http://www.raco.cat/index.php/Aplec/article/view/15637/102943
http://www.raco.cat/index.php/Aplec/article/view/15637/102943


On trobar articles de diaris?

Diaris, revistes i blocs a Alehoop

Com trobar diaris a Alehoop



On trobar articles de diaris?

Hemeroteca de La Vanguardia

Hemeroteca de 

La Vanguardia

http://www.lavanguardia.es/hemeroteca/
http://www.lavanguardia.es/hemeroteca/
http://www.lavanguardia.es/hemeroteca/


On trobar articles de diaris?

Hemeroteca de 
La Vanguardia



On trobar més documents?

TDX: tesis doctorals en xarxa

Recull de tesis doctorals a text complet (11.241 en 2011). Són tesis presentades a 
les universitats catalanes (i a algunes de fora)

http://www.tdx.cat/


On trobar més documents?

TDX: tesis doctorals en xarxa

Fitxa Text complet

http://www.tdx.cat/handle/10803/1728


On trobar més documents?

Hispana

Hispana

Catàleg creat pel 
Ministeri de 
Cultura espanyol 
que dóna accés a 
les col·leccions 
digitals d'arxius, 
biblioteques i 
museus espanyols 
que ofereixen 
documentació 
digital en obert a 
través de la xarxa. 

http://roai.mcu.es/va/consulta/busqueda.cmd


On trobar més documents?

Hispana



On trobar un mapa?

Un mapa

A Walk through Time

Portal creat pel NIST que tracta de la història de la mesura del temps i la seva evolució des 
dels calendaris antics fins als fusos horaris, passant per rellotges i escales de mesura. 

http://www.nist.gov/pml/general/time/index.cfm


On trobar un mapa?

Un mapa

A Walk through Time

World Time Scales

http://www.nist.gov/pml/general/time/index.cfm


On trobar una imatge?

Una imatge

Recursos temàtics a Alehoop



On trobar una imatge?

Una imatge

Portal que equival a un museu virtual que disposa d'una base de dades que incorpora un 
cercador per a recuperar pintures i escultures del any 1100 al 1850. 

Web Gallery of Art

http://www.wga.hu/frames-e.html?/search.html


On trobar una imatge?

Una imatge
Web 
Gallery 
of Art

http://www.wga.hu/frames-e.html?/search.html
http://www.wga.hu/frames-e.html?/search.html
http://www.wga.hu/frames-e.html?/search.html


On trobar una imatge?

Una imatge

Enginy creat per Steven Wood que 
conté fotografies publicades a Flickr 
que es poden trobar a partir de 
paraules clau temàtiques. 

Tag Galaxy

http://www.alehoop.info/complet.php?id=1074


On trobar estadístiques?

Estadístiques

Alehoop

http://www.alehoop.info/trobats.php?base=alehoop&tabla=data&aplicacion=alehoop&campo_1=TIPUS_DE_RECURS&texto_1=Estadistiques
http://www.alehoop.info/trobats.php?base=alehoop&tabla=data&aplicacion=alehoop&campo_1=TIPUS_DE_RECURS&texto_1=Estadistiques


On trobar estadístiques?

Estadístiques

Anuari estadístic 
de Catalunya

http://www.idescat.cat/pub/?id=aec
http://www.idescat.cat/pub/?id=aec
http://www.idescat.cat/pub/?id=aec


On trobar aquests recursos?

Alehoop

Alehoop

Cerca per matèries

http://www.alehoop.info/


On trobar aquests recursos?

Alehoop

Alehoop

Cerca per paraula clau

http://www.alehoop.info/


On trobar aquests recursos?

Alehoop

Alehoop

Cerca per tipus de recursos

http://www.alehoop.info/


On trobar aquests recursos?

Alehoop

Alehoop

Camps de cerca

La cerca avançada permet refinar la cerca. [1] Podem definir on buscarà (seleccionant els camps de 
cerca). [2] També podem combinar les paraules (utilitzant els operadors booleans and ("I") i or ("o"). [3] I 
podem definir el tipus de recurs on volem fer la cerca.

Operador booleà

[1]

[2]

[3]

http://www.alehoop.info/combinada.php


T'agrada trobar informació?

I organitzar-la perquè sigui útil a altres persones?

Fes que la teva afició sigui la teva professió!

Fes el grau d'Informació i Documentació.

Podràs treballar en biblioteques, arxius, centres 
de documentació de mitjans de comunicació i 
altres empreses... (els nostres titulats tenen un 
83,3% de taxa d'ocupació)

I mentre estudiïs podràs passar un semestre a 
Europa (programa Erasmus), fer pràctiques
remunerades en empreses i, als estius, arreu del 
món.

http://www.ub.edu/biblio/futurs/

http://www.ub.edu/biblio/futurs/


Inserció laboral dels titulats

Tenen feina un 83,3 % dels titulats, dels 
quals:

•65 % no és la primera feina del sector professional que han 
trobat

•93,3 % fa més d'un any que tenen la mateixa feina

•46,7 % van trobar feina abans d'acabar estudis (només un 1,7 
% va trigar més d'un any a trobar-la des de la finalització)

•23,3 % han trobat la feina a partir de les pràctiques dels propis 
estudis

•74, 1 % treballen a temps complet

•9,5 % tenen contracte de més d'un any

•53,3 % treballen a l'àmbit públic / 46,7 % treballen a l'àmbit 
privat

•46,3 % cobren més de 18.000 € anuals i un 35,2 % entre 
12.000 i 18.000€.

Font: AQU. Tercer estudi d’inserció laboral dels graduats de les universitats catalanes. Juliol 
de 2011.

http://www.ub.edu/biblio/futurs/

