
COM INVESTIGAR

Rut Valls per als infants de 
l’Escola dels Encants



DEFINIM EL TEMA

1. Què coneixem sobre el tema? Quines preguntes ens fem ?

2. Consultem diccionaris, enciclopèdies generals i temàtiques.

3. Definim clarament el tema: què ens crida més l’atenció.

4. Definir espai / temps

5. Preparem un esquema planifiquem el temps que tenim.



Trucs per buscar a Google



ON I COM BUSQUEM INFORMACIÓ

• Informació que podem trobar a la biblioteca:
Llibres, revistes, dvs. 

https://aladi.diba.cat/screens*cat/genius_cat.html


• Informació que podem trobar a la xarxa:

Buscadors generals

Google Acadèmic

Opció de Google on la informació que trobem està més acurada i 
verificada.

https://scholar.google.es/scholar?hl=ca&as_sdt=0,5&q=futbol+sala&btnG=
https://scholar.google.es/scholar?hl=ca&as_sdt=0,5&q=futbol+sala&btnG=


Enciclopèdia Catalana

Enciclopèdia Britànica

https://www.enciclopedia.cat/content/benvingut-la-nova-enciclopediacat
https://www.enciclopedia.cat/content/benvingut-la-nova-enciclopediacat
https://www.britannica.com/


Llengua

Diccionari de català https://dlc.iec.cat/

Diccionari Institut Estudis Catalans

https://dlc.iec.cat/
https://dlc.iec.cat/
https://dlc.iec.cat/


Diccionari de castellà  
Diccionario de la Real Academia Española de la Lengua

Diccionari de sinònims
Diccionari Albert Jané

http://dle.rae.es/
https://sinonims.iec.cat/
http://dle.rae.es/
https://sinonims.iec.cat/


Diccionaris especialitzats

http://www.termcat.cat/ca/Diccionaris_En_Linia/
http://www.termcat.cat/ca/Diccionaris_En_Linia/


Diccionaris en línia

http://llengua.gencat.cat/ca/serveis/informacio_i_difusio/Seleccio_de_webs_interes/diccionaris_en_linea/
http://llengua.gencat.cat/ca/serveis/informacio_i_difusio/Seleccio_de_webs_interes/diccionaris_en_linea/


Diccionari multilingüe
Diccionari multilingüe de la Gran Enciclopèdia Catalana

Optimot
Ens servirà per solucionar els dubtes ortogràfics.

Conjugador verbal

http://www.grec.net/cgibin/mlt00.pgm
http://aplicacions.llengua.gencat.cat/llc/AppJava/index.html
http://www.verbscatalans.com/
http://www.grec.net/cgibin/mlt00.pgm
http://aplicacions.llengua.gencat.cat/llc/AppJava/index.html


Geografia / història

Història del món en anglès:

Biblioteca digital mundial

Mapes mundials de les Nacions Unides

Diccionari d’art de Termcat

Art i història
Portal on buscar personatges de la història, artistes i obres

http://www.historyworld.net/
https://www.wdl.org/es/
http://www.un.org/Depts/Cartographic/english/htmain.htm
http://www.termcat.cat/es/Diccionaris_En_Linia/147/
https://www.artehistoria.com/
https://www.artehistoria.com/


Atles Històric Mundial

Atles didàctic

http://geacron.com/home-es/?lang=es
http://geacron.com/home-es/?lang=es
http://www.ign.es/atlas_didactico/
http://www.ign.es/atlas_didactico/


Ciències naturals

Diccionari d’anatomia de Termcat

Web Anatomia

http://www.termcat.cat/es/Diccionaris_En_Linia/182/
http://ntic.educacion.es/w3/eos/MaterialesEducativos/mem2007/nuestro_cuerpo_clic/interactiva/index.html
http://ntic.educacion.es/w3/eos/MaterialesEducativos/mem2007/nuestro_cuerpo_clic/interactiva/index.html


Cuerpo humano interactivo
Elaborat pel  Ministerio de Educación y Cultura

http://ntic.educacion.es/w3/eos/MaterialesEducativos/mem2000/cuerpo/index.html
ttp://ntic.educacion.es/w3/eos/MaterialesEducativos/mem2000/cuerpo/index.html


Plantes i animals de l’entorn

Botanical online
Flora catalana
Herbari virtual de l’Universitat de València
Iberfauna
Enciclopèdia aus

http://www.xtec.cat/~fturmo/d108/index.htm
http://www.xtec.cat/~fturmo/d108/index.htm
https://www.botanical-online.com/lesplantes.htm
http://www.floracatalana.net/
http://herbarivirtual.uib.es/cat-med/index.html
http://iberfauna.mncn.csic.es/index.aspx
https://www.allaboutbirds.org/guide/search


QUÈ FEM AMB LA INFORMACIÓ 

1. Anotem els materials que utilitzem

2.   Expliquem amb les nostres paraules el que 
hem llegit i a quines conclusions hem arribat.



PRESENTACIÓ DEL TREBALL  
PART ESCRITA I PART ORAL 

• Introducció on exposem el tema a 
desenvolupar.

• Desenvolupament del tema del teu treball.

• Les conclusions, on interpretem i donem la 
nostra opinió sobre el tema.

• Bibliografia


