
LA CERCA D’INFORMACIÓ PER FER UN 
BON TREBALL DE RECERCA

Biblioteca Municipal de Manlleu BBVA 
www.bibliotecamanlleu.cat

http://www.bibliotecamanlleu.cat/


Biblioteca Municipal de Manlleu BBVA

•Funcions:
• Conservació i divulgació del fons documental
• Foment de la lectura
• Aprenentatge al llarg de la vida

•Tipus de documents
•Carnet de préstec
•Préstec interbibliotecari
•Biblioteca digital

http://www.bibliotecamanlleu.cat/


1. Recerca i organització d’informació

Cal determinar molt bé el tema del treball: com 
més precís millor.

Comprovar si hi ha informació suficient per fer-
lo.

 Fer una llista dels diversos centres de 
documentació (públics o privats) que s’hauran 
de consultar.

Buscar bibliografia de suport.



1. Recerca i organització d’informació

És convenient fer un pla de treball: 
 On puc trobar la informació
 Com puc accedir a la informació?
 He de demanar permís per obtenir-la? Puc 

reproduir-la?
 Com l’organitzaré? (en una base de dades, 

full d’excel, etc)



2. Tria de les fonts i fons documentals
Quines:

Fonts escrites

Fonts gràfiques

Fonts digitals

Fonts orals

Treball

Fonts secundàries

Fonts primàries



2. Tria de les fonts i fons documentals
Quins:

Fons públics

Fons privats

Fons locals

Fons comarcals

Fons nacionals, 

estatals, etc.

Titularitat Àmbit geogràfic



2. Tria de les fonts i fons documentals
Com les avaluem?

Fiabilitat 
de l’autoria

Contingut

Nivell

Actualització Fonts



Altres fons d’àmbit local i comarcal

Arxiu Municipal de Manlleu

Arxiu Parroquial de Manlleu

Museu del Ter

Fons particulars (empreses, famílies, etc.)

Biblioteques i arxius de fora de Manlleu: 
arxius municipals, arxius parroquials, Arxiu 
Episcopal de Vic, Arxiu Comarcal d’Osona, 
etc.



3. Eines bibliogràfiques
 El catàleg

https://aladi.diba.cat/


2. Eines bibliogràfiques
 Bases de dades i repositoris

https://www.bibliotecamanlleu.cat/fons-local/fons-fotografic-carles-molist/


2. Eines bibliogràfiques
 Bases de dades i repositoris

https://trencadis.diba.cat/


2. Eines bibliogràfiques
 Bases de dades i repositoris

https://www.tesisenred.net/?locale-attribute=ca_ES


2. Eines bibliogràfiques
 Portals de dades obertes

https://dadesobertes-situam.opendata.arcgis.com/


2. Eines bibliogràfiques
 Recursos web institucionals

http://www.observatorisocioeconomicosona.cat/index.php?seccio=indicadors


2. Eines bibliogràfiques
 Biblioteca digital

https://www.bibliotecamanlleu.cat/fons-local/fedancius/


3. Citació de les fonts

Citar els arxius, biblioteques, centres de documentació i 
altres fonts consultades.

Citar bé cada document: hi ha normes que ho concreten. 
Consulteu aquest manual sobre citació fet per la Biblioteca 
de Manlleu.

Si se cita material inèdit cal dir-ho.

En cas d’enllaços a Internet cal comprovar que funcionin i 
s’ha de posar la data de la consulta.

Tothom ha de poder trobar els documents citats

https://prezi.com/lffdfgmln_l4/taller-de-cites-bibliografiques-4rt-deso/


4. Els treballs no es fan sols:
“treball de formiga”

 No trobarem el nostre treball fet

 Hem d’anar recopilant una mica de tot arreu

 Cal anar amb temps !!!!!:
 Demaneu hora a la Biblioteca per ajudar-vos

 El préstec  de documents té un temps limitat

 Les entrevistes no es fan ràpidament

Portar algun equip de gravació i fotografia extra

Repasseu bé el text final i poliu els detalls (dedicatòries, 
frases inspiradores, ortografia...)



BONA FEINA!


