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1. Què són les fonts d’informació. 
 

Les fonts d’informació són els diversos tipus de 
documents que contenen dades útils per a satis-fer 
una demanda d’informació o coneixement. 

La utilitat de les fonts d’informació, ve  determi-
nada per la seua resposta a la necessitat d’informació 
dels usuaris. 
Aquesta necessitat pot ser: 

 Localitzar i obtindre un document del qual es co-
neix l’autor i el títol. 

 Localitzar els documents relatius a un tema en 
concret. 

 
2. Tipus de fonts d’informació. 
 

Les fonts d’informació es poden classificar per di-
versos criteris, como són: 

 L’origen de la informació: poden ser fonts 
personals, institucionals o documentals. 

 Pel formato: poden ser fonts impreses, electrò-
niques en línia, electròniques fora de línia, etc. 

 Pel nivell informatiu: poden ser fonts pri-màries 
o secundàries. És la classificació mes es-tesa, i 
per això l’expliquem més deta-lladament a conti-
nuació. 

 
3. Les fonts primàries i secundà‑ 
ries 

Distingirem entre dos tipus de fonts: fon-ts pera 
la cerca directa de la informació i fonts per a la localit-
zació i identificació del document. 
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3.1. Fonts d’informació primàries 

Són aquelles que contenen informació original. S’utilit-
zen per a la cerca directa d’informació.  

3.1.1. Llibres 
Generalment anomenem llibre a una “obra cientí-

fica, literària o de qualsevol altre tipus amb l’exten-
sió sufi-cient per a formar volum, que poda aparèi-
xer im-près o en altre suport”. 

Tradicionalment, el llibre era un document 
imprès, però avui ja podem trobar molts en 
format electrònic. Segons el contingut i l’es-
tructura,  es pot establir diversos tipus de lli-
bres: 

- Manuals: són obres en què es reuneix i sinte-
titza el més substancial d’una matèria. Recopilen 
dades bàsiques de consulta fàcil, i són especial-
ment útils per a iniciar-se en els fonaments d’una 
disciplina. 

- Monografies: Són estudis específics sobre 
un tema en concret, i et serveixen per a conèixer 
en profundi-tat aquest àrea. 

- Enciclopèdies i diccionaris: Ofereixen in-
forma-ció sintètica i puntual sobre un tema, per a 
la seua con-sulta ràpida. N’hi ha generals, per a 
tots els temes, y especialitzats, per a una matèria 
concreta. 
Les entrades de les enciclopèdies tenen una 

extensió mitjana, i els diccionaris contenen de-
finicions breus. 

 
3.1.2. Revistes 

Es tracta de publicacions periòdiques que aparei-
xen en entregues successives. Són una font fo-
namental  
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d’informació actualitzada, necessària per a  mantenir-
se -actualitzat sobre un tema. 
S’Ha de destacar que l’edició electrònica ha tingut un 
gran impacte en la publicació de revistes, y un ele-
vat nombre de les mateixes ja s’editen en for-mato 
digital. 
 
3.2. Fonts d’informació secundàries 

 
Les fonts secundàries són documents que reco-pilen 

y ressenyen la informació publicada en les fonts primà-
ries. 

Et serveixen per a: 
 informar-te que documents primaris sobre te-
mes d’interès existeixen. 

remetre’t als  continguts dels documents que 
poden ajudar-te a solucionar les teues necessi-
tats d’informació. 

 
Entre las diverses fonts d’informació secundà-ries 

destacarem: 
 

3.2.1. Catàlegs de Biblioteques 
 

Els catàlegs de biblioteques recullen les dades d’i-
dentificació de monografies i de publicacions periòdi-
ques, i a més ofereixen la seua utilització dins de la 
biblioteca. 

Els catàlegs de biblioteques consultables per Inter-
net , a diferència de las bases de dades, ofereixen l’a-
van-tatge de consulta gratuïta, per això també se les 
deno-mina OPAC (Open Public Catalog Access). 

 
3.2.2. Bases de dades 
 

A diferència dels catàlegs, les bases de dades identi-
fiquen els documents, però no els localitzen. Pel que fa 
al contingut, es diferencien perquè les bases 
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de dades majoritàriament recullen els articles de les 
publicacions periòdiques mitjançant una anàlisi dels 
continguts, y no les dades d’identificació de monogra-
fia i de publicacions periòdiques. 
 
4. Internet 
 

Com a últim apartat volem parlar-te d’Internet i de 
les opcions que ofereix per cercar informació. En la 
web podrem trobar tot tipus d’informació: llibres, ar-
ticles,  diccionaris,  enciclopèdies,  periòdics,  blocs, 
imatges, etc.  

És un entorn participatiu en què qualsevol perso-na 
pot contribuir amb informació. Aquest es el problema 
de la xarxa: no totes les informacions són vertaderes, 
o siga, estén contrastades. Per això, quan utilitzem 
Internet com a font d’informa-ció s’ha de saber quins  
recursos ens poden ajudar. 

També influeix l’objectiu de la nostra cerca, ja que 
per exemple, per a fer-nos una idea d’un tema pot  
servir-nos determinades eines, però pe-r a profundit-
zar sobre una cosa en concret, necessitarem una font 
més consistent. 

Entre les eines que podem trobar en la xarxa des-
taquen:  

4.1. Motors de cerca 
 

Ens ajuden a trobar informació de manera ràpi-
da, encara que no sempre de forma eficaç, ja que 
po-den donar-nos molts resultats que no tinguen 
res a veure amb el nostre objectiu de cerca. Eines 
com: 

           -Google http://www.google.es/ 
 
            -Bing http://www.bing.com/ 
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- Altavista http://es.altavista.com/ 
- Hotbot http://www.hotbot.com/ 
 

Ens permeten fer cerques i ens ofereixen sem-
pre molts resultats, entre els quals hem de cercar 
qual és el que millor respon a les nostres necessitats in-
formatives. 

 
4.2. Directoris web 
 
No són tan coneguts com els anteriors, són clas-

sifi-cacions temàtiques on podem trobar  recursos in-
formatius online organitzats segons la matèria. 

 

- Google http://www.google.com/dirhp?hl=es 
- Yahoo http://dir.yahoo.com/ 
- Dmoz http://www.dmoz.org/ 

           - Bubl http://bubl.ac.uk/ 
           - Intute http://www.intute.ac.uk/ 
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