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Com avaluar la informació trobada 

 

Per a començar  

 

Una vegada que has acabat la cerca de la informació que necessitaràs per a elaborar el teu treball 
de fi de grau, en les fonts d'informació especialitzada que t'hem presentat en el tema 3 d'aquest 
curs i en un altre tipus de recursos, de segur que hauràs recuperat un nombre de documents 
superior del que pots manejar (articles de revistes, llibres, informes, tesis, pàgines web 
especialitzades) que poden ser adequats al teu tema d’investigació. És important que avalues eixa 
informació per a garantir que en selecciones els millors. 

 
En el context actual de la gran quantitat d'informació disponible (infoxicació), en continu i ràpid 
creixement, i de les possibilitats que faciliten les noves tecnologies de la informació, l'avaluació de 
la informació que hem recuperat després de dur a terme un procés de cerca és una necessitat 
essencial. Hem de seleccionar la informació recuperada per a garantir, d'una banda, la qualitat i la 
fiabilitat, i, d'altra banda, la utilitat, és a dir, l’adequació a les nostres necessitats d'informació. 
 
La xarxa s'ha convertit en un mitjà de difusió fonamental de la informació científica i tècnica, tant 
per a la informació que ha passat per certs controls de qualitat i processos de selecció com la 
localitzada a través dels catàlegs, les bases de dades i els portals de revistes o llibres electrònics 
que ens ofereix la biblioteca, com la publicada per qualsevol persona o organització lliurement en 
la web (pàgines personals, xarxes socials, blogs, seus web d'empreses, organismes o 
associacions…).  
 
Accedim a informació de diferent tipologia (llibres, articles de revistes científiques, professionals o 
divulgatives, congressos, estadístiques, directoris, bases de dades, tesis doctorals, vídeos, pàgines 
personals, informes, assajos, informació comercial, opinions…), diferents nivells de qualitat i 
fiabilitat i elaborada amb finalitats diverses (informar, vendre, generar un estat d'opinió, 
convèncer, presentar un punt de vista…). 

 

 
Hem de tindre clara quina informació necessitem i per a què per a poder discriminar la 
informació que, encara que de qualitat, no ens siga útil. Per tant, cal avaluar els 

resultats de les nostres cerques partint de les nostres necessitats d'informació, tant si els hem 
localitzat en una base de dades o un catàleg com si procedeixen d'Internet. 
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Com avaluem la informació? Criteris d'avaluació 

 

Hem d'avaluar tant la informació que hem recuperat de fonts d'informació impreses com la que 
hem aconseguit a través de les fonts i els recursos d'informació digitals. 

En el cas de la documentació localitzada a través de la web, l'avaluació es fa més necessària per 
una sèrie de raons: 

 El creixement exponencial de la informació científica i tècnica disponible. 

 
L'avaluació de la informació que localitzem, tant en la web (preferiblement a través de 
directoris i cercadors acadèmics) com a través dels recursos d'informació que facilita la 

biblioteca (bases de dades, portals de revistes electròniques, catàleg…), ens ajudarà a 
seleccionar els documents de més qualitat i utilitat per al nostre treball de fi de grau. 
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 La llibertat i immediatesa de publicació per a qualsevol persona o entitat i la facilitat 
d'accés. 

 La inexistència de sistemes de revisió o avaluació, associada a eixa llibertat de publicació, 
que garantisca la qualitat i fiabilitat. 

 L'absència en molts casos de garanties d'identitat i reputació 
 La falta d'estructuració de la informació 
 La gran varietat d'informació que conté quant a tipologia de documents, característiques o 

finalitat de la informació, qualitat i rigor científic 
 La inestabilitat del mitjà digital: pàgines i llocs web, de vegades efímers  

 

D'altra banda, l'avaluació de la informació és una qüestió molt complexa, ja que depèn 
fonamentalment de les característiques de la persona que la utilitzarà: el nivell de coneixements 
previs sobre el tema, la capacitat de comprensió i aprenentatge, les actituds o el context en el qual 
s'enquadra la necessitat d'informació. Per això, és necessari establir una sèrie de criteris que ens 
ajuden a avaluar la documentació que farem servir i seleccionar-ne la més útil i fiable. 
 
El contingut i l'autoria (a la qual va lligada la validesa i fiabilitat del contingut) són els factors més 
importants a tenir en compte tant per als documents impresos com per als electrònics. En aquest 
sentit, hem de valorar aspectes com el tipus de font d'informació i la procedència, la cobertura 
temporal i geogràfica, l’actualització, l’originalitat, el rigor i l’exhaustivitat, l’objectivitat, 
l’estructura i la intel·ligibilitat, la finalitat i el tipus de públic al qual va dirigida, la quantitat 
d'informació que proporciona, etc. 
 
En el cas dels recursos d'informació digital, a més de la qualitat dels continguts, és necessari 
considerar la forma en què aquests s'organitzen i es presenten per a la utilització, a més de la 
facilitat d'accés. 
 
En definitiva, hem d'intentar respondre els interrogants que planteja l’esquema següent: 
 
 

 
 

En els següents apartats insistirem de manera més detallada en aquests aspectes. 
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Documents impresos i electrònics  

Per als diferents tipus de documents (llibres, capítols de llibres, informes, articles de revista, 
congressos…), tant en format electrònic com imprès, podem aplicar una sèrie de criteris que ens 
ajudaran a valorar la qualitat de la informació que ens proporcionen. La majoria van vinculats a la 
qualitat del contingut. 

En destaquem alguns dels més rellevants:  

 Autoritat de la persona, l'editorial o de l'organització sobre el tema. L'autor/a 
responsable d'una obra és un dels principals indicadors de qualitat d'un treball 
científic. Se’n valora el coneixement i experiència prèvia del tema, el currículum, el 
grau d'especialització i el prestigi. En el cas d'obres col·lectives, cal considerar 
quines funcions hi exerceix (direcció, col·laboració, coordinació, revisió). 

 Actualitat de la informació. Pot ser rellevant en els àmbits científics en els quals 
aquesta envelleix ràpidament. En altres àmbits en què és important la perspectiva 
històrica una menor actualitat pot resultar enriquidora. 

 Objectiu de la publicació i audiència a la qual va dirigida: document de caràcter 
científic, professional o divulgatiu, i tipus de públic al qual es destinen els continguts 
que determinarà el nivell de complexitat i exhaustivitat. 

 Objectivitat, precisió i exactitud, que determinen la validesa, el grau de confiança 
davant la fiabilitat de la informació. Ha de ser imparcial, completa, distingir els fets 
de les opinions i verificable a partir de la bibliografia i les fonts estadístiques i 
documentals. 

 Originalitat, exhaustivitat i cobertura. És important determinar el nivell de 
profunditat amb què es cobreix el tema, quins aspectes tracta i el nivell de detall, si 
es poden detectar omissions importants, com també si aporta informació nova o es 
basa en altres treballs. 

 Organització i estructuració de la informació. Si s'exposa la informació de forma 
clara, estructurada i coherent amb la finalitat i l’audiència, amb una bona 
distribució en apartats o capítols, incloent-hi resum, introducció, metodologia i 
conclusions. 

 Qualitat de l'expressió i de les il·lustracions, taules, mapes i gràfics. Si està ben 
escrita, amb correcció gramatical i ortogràfica, i si els elements gràfics i estadístics 
addicionals són adequats i complementen i aclareixen el text. 

 Adequació a les necessitats d'informació de l'usuari/a. La informació ha de tenir 
qualitat i ser fiable, però el més important és que ens resulte útil. 

La taula següent, elaborada pels companys i les companyes de la Biblioteca de la Universitat Carlos 
III de Madrid, recull algun d'aquests criteris i els aspectes que hem de considerar per a poder 
aplicar-los. De segur que et resultarà de gran utilitat. 
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CRITERI QUINS ASPECTES CONSIDEREM? 

Autoritat 
La responsabilitat de la informació pot orientar-nos sobre el grau de fiabilitat 
de la font: 

 Qui és l'autor/a?  A quina escola científica o de pensament pertany? 
 És un/a expert/a en la matèria? Què més ha escrit? El/la citen altres 

autors/es? 
 Pertany a alguna institució, entitat o grup d’investigació prestigiosos?  

Audiència 
No tots els documents tenen els mateixos destinataris, la qual cosa influeix en 
el rigor amb el qual han sigut elaborats: 

 A qui va dirigit el document? A personal  investigador? A estudiants? 
Al públic en general? 

Actualització 
Normalment ens interessarà accedir a informació actualitzada, però no convé 
perdre de vista el context històric: 

 Quina és la data de publicació? 
 Està la informació actualitzada? 
 Ofereix una perspectiva històrica? 

Editor/a 
Un altre indici de la fiabilitat de la font és l'editor/a: 

 Qui publica el document? És un/a editor/a comercial o institucional? 
 Quin control de qualitat fa l'editor/a? Els documents són revisats 

abans de ser publicats? 
 Quins interessos pot tenir l'editor/a? Científics, professionals, 

comercials?  

Tipus de document 
El tipus de font, l'actualització, l'audiència a la qual es dirigeix i el paper de 
l'editor/a estan relacionats 

 És un article científic? Els articles en revistes científiques són de gran 
qualitat perquè són avaluats abans de ser publicats; en ocasions es 
poden trobar versions preliminars en forma de documents de treball. 

 Si és un article científic, en quina revista ha sigut publicat? Quin és el 
factor d'impacte? 

 És un article de divulgació? Els articles en premsa o revistes de 
divulgació són molt actuals, però no tenen el rigor ni la profunditat 
dels articles científics. 

 És una monografia? Els llibres publicats per editorials de prestigi 
aporten una visió en profunditat del tema del nostre treball, però açò 
els impedeix estar tan actualitzats com els articles. 

 És una obra de referència? Aquest tipus de documents han de ser 
actuals i permeten conèixer l'estat de la qüestió, la qual cosa els 
converteix en un bon punt de partida per a investigar. 

Contingut 
També hem de valorar la qualitat de la informació des del punt de vista del 
que explica i com ho explica: 

 El tema es tracta en profunditat o de forma superficial? 
 La informació és objectiva o respon a algun tipus d'interès? 
 El document és rellevant? El tractament és exhaustiu? 
 L'expressió és correcta? Hi ha errors lingüístics? 
 L'exposició és clara, exacta i precisa? Les afirmacions estan prou 

argumentades i documentades? 
 La informació s'enriqueix amb les aportacions d'altres investigadors 

amb altres punts de vista? 
 Està ben estructurada i organitzada la informació? Hi ha introducció, 
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els temes es desenvolupen en capítols, s'exposen conclusions? 
 Quina informació addicional s'inclou? S'ofereixen índexs, glossaris, 

gràfics, taules, imatges, annexos...? 
 Es distingeix clarament l'aportació de l'autor/a d’allò que procedeix 

d'altres fonts? Hi ha bibliografia? Hi ha cites? 
 Si estem davant un article, s'inclou publicitat en el periòdic o en la 

revista? 

Condicions d’us 
Conèixer qui té els drets d'autoria o els drets d'explotació és essencial per a 
saber com utilitzar la informació: 

 Quin tipus d'ús es pot fer del document? Es reserven tots els drets o hi 
ha alguns que se cedeixen? Hi ha alguna llicència Creative Commons? 

 

Qualitat de revistes científiques i repercussió dels treballs d’investigació 

 
A més dels criteris que t'hem exposat en el punt anterior, hi ha una sèrie de consideracions que 
podem tenir en compte per a valorar la informació que hem recuperat a través de bases de dades 
multidisciplinàries i especialitzades i portals de revistes electròniques i que ens permetran 
seleccionar els articles publicats en les revistes científiques de major qualitat i repercussió entre 
els/les investigadors/es d'una disciplina concreta. 

La qualitat de les revistes científiques 

 
Hi ha treballs d’investigació, i per extensió les revistes científiques en què aquests es publiquen, 
que són àmpliament difosos i utilitzats per altres investigadors/es per a l'elaboració dels seus 
treballs d’investigació. Contribueixen a difondre teories, coneixements, metodologies, pràctiques 
experimentals o descobriments, i per això aconsegueixen gran repercussió en els seus àmbits de 
coneixement. Eixa repercussió la mesurem a través de les cites que reben, és a dir, segons siguen 
esmentats i inclosos en la llista de referències bibliogràfiques d'altres treballs. 

  

En el cas de les revistes científiques és l'índex d'impacte el que ens dóna una idea de la 

rellevància i de la utilització i valoració pels/per les experts/es d'una àrea científica.  

 

 L'índex d'impacte mesura la freqüència amb la qual una revista ha sigut citada en un 
any concret i és un instrument per a comparar revistes i avaluar la importància relativa 
dins d'un mateix camp científic. Determina la posició que ocupa una revista concreta, 

dins del total de la categoria en què està present (quartil, tercil), en els rànquings que 
s'elaboren a partir d'aquest   .
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EXEMPLE 

Pots localitzar aquesta informació en recursos de caràcter internacional, com el Journal 
Citation Reports (JCR, integrat en la plataforma Web of Science) o l’Scimago Journal Rank 
(vinculat a la base de dades Scopus), o nacional, com IN-RECS, IN-RECJ, IN-RECH o RESH.). 

 

 

 

 

La biblioteca t'ofereix més informació sobre l’index d’impacte d’una revista i sobre com utilitzar el 
Journal Citation Reports. 

A més, podem valorar la qualitat d'una revista 
per la seua inclusió en les principals bases de 
dades internacionals multidisciplinàries i 
especialitzades. La seua presència comporta la 
superació d'uns processos de selecció previs i el 
compliment dels criteris de qualitat que  

 El més important de tots, encara que només facilita informació per als àmbits 
científics de ciències i ciències socials, és el factor d'impacte que proporciona el JCR. Els 
índexs nacionals i l’Scimago Journal Rank s'utilitzen fonamentalment en l'àmbit de les 

ciències socials i les humanitats   .

https://goo.gl/sC38ea
https://goo.gl/sC38ea
http://goo.gl/dfAMA1
http://www.scimagojr.com/
https://goo.gl/ELzmnh
https://web.archive.org/web/20140713064650/http:/ec3.ugr.es/in-recs/
https://web.archive.org/web/20140809155139/http:/ec3.ugr.es/in-recj/
https://web.archive.org/web/20140711010732/http:/ec3.ugr.es/in-rech/
http://epuc.cchs.csic.es/resh/
https://biblioteca.ua.es/va/investiga-i-publica/acreditacio-i-sexennis/on-cercar-l-index-d-impacte-d-una-revista.html
https://rua.ua.es/dspace/bitstream/10045/57146/1/Guia-de-busqueda-del-JCR.pdf
https://rua.ua.es/dspace/bitstream/10045/57146/1/Guia-de-busqueda-del-JCR.pdf
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estableix la base de dades. Hi ha algunes bases 
de dades molt selectives. 

 

 

Una altra variable que t'ajudarà a establir la qualitat d'una revista, fonamentalment per a les àrees 
de ciències socials i humanitats, és la integració en alguna de les classificacions i índexs que 
valoren criteris de qualitat editorial, difusió i internacionalització de les publicacions (ERIH, 
CARHUS+, CIRC, FECYT). 
 

En el subapartat Acreditació i sexennis, de l'apartat Avaluació del personal investigador, de 
l'epígraf Investiga i publica de la pàgina web de la Biblioteca trobaràs més informació sobre 
aquestes qüestions. 

 La revista en la qual ha sigut publicat un article és un mitjà indirecte per a valorar la 
validesa d'aquest com a font d'informació. Un article publicat en una revista d'impacte, 
o que estiga present en les bases de dades internacionals més importants o en les 

classificacions de revistes de caràcter internacional o nacional, ens proporcionarà informació de 
qualitat. A més, el seu contingut s'ha d'ajustar al nostre tema d’investigació per a resultar-nos 
útil  .

https://dbh.nsd.uib.no/publiseringskanaler/erihplus/
http://agaur.gencat.cat/ca/avaluacio/carhus/carhus-plus-2014/
http://www.clasificacioncirc.es/
http://evaluacionarce.fecyt.es/documentos/ListadoSelloFECYT.pdf
https://biblioteca.ua.es/va/investiga-i-publica/avaluacio-del-personal-investigador.html
https://biblioteca.ua.es/va/biblioteca-de-la-universitat-d-alacant.html
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Repercussió dels treballs d’investigació: cites que ha rebut una publicació  

 

Aquesta informació te la proporcionen, fonamentalment, les dues bases de dades internacionals 
de caràcter multidisciplinari més rellevants que ja hem esmentat amb anterioritat: Web of Science 
Core Collection i Scopus. A més, sobretot per a publicacions dels àmbits de ciències socials, 
humanitats o arts, pots localitzar cites en els cercadors d'informació acadèmics en Internet, 
Google Scholar i Microsoft Academic Search: 

 

 

 

Hi ha una altra sèrie de recursos, com bases de dades especialitzades o portals de revistes 
electròniques, que també ens faciliten les cites rebudes per una publicació. La Biblioteca de la 
Universitat t'amplia aquesta informació, tant per als articles de revista com per als llibres i capítols 
de llibres. 
 
Quan realitzem una cerca, tant Scopus com Web of Science Core Collection ens ofereixen 
automàticament el nombre de cites que han rebut els articles que recuperem. Com que eixe llistat 
de resultats està ordenat per defecte per la data de publicació més recent, hem de modificar 
l'ordenació i realitzar-la pel nombre de cites rebudes. 

  En aquest sentit, has de tenir en compte que el nombre de cites rebudes depèn, a més 
de la repercussió de l'article, de la data de publicació d’aquest. Publicacions molt 
recents mancaran de cites o tindran un nombre reduït. Has d'anar amb compte amb 

  aquest aspecte per a evitar la discriminació d'articles molt recents i de qualitat.

http://goo.gl/dvwdSX
http://goo.gl/dvwdSX
http://cvnet.cpd.ua.es/bdsibyd/Busqueda.aspx?titulo=scopus&materia=&acceso=
http://scholar.google.es/
http://academic.research.microsoft.com/
https://biblioteca.ua.es/va/investiga-i-publica/acreditacio-i-sexennis/on-cercar-el-nombre-de-cites.html
https://biblioteca.ua.es/va/investiga-i-publica/acreditacio-i-sexennis/on-cercar-les-cites.html
https://biblioteca.ua.es/va/investiga-i-publica/acreditacio-i-sexennis/on-cercar-les-cites.html
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En la base de dades SCOPUS, una vegada feta la cerca, ens mostra el llistat de resultats ordenats 
per data de publicació més recent. 
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Hem de seleccionar, en les opcions d'ordenació situades en el marge superior dret (Sort on), 
l'opció Cited by (highest) i, a continuació, ens ordenarà el llistat dels nostres documents per les 
cites rebudes. 
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El procediment és similar en el cas del Web of Science Core Collection. Una vegada feta la cerca 
també ens mostra el llistat de resultats ordenat per la data de publicació més recent. 

 

 



Com avaluar la informació trobada 

 

 

    pàg. 14 

Per a reordenar els resultats pel major nombre de cites rebudes, hem de seleccionar en el 
desplegable Ordenar por (Sort by), l'opció Veces citado – de mayor a menor frecuencia (Times 
Cited highest to lowest). 

 

 

 

Google Scholar (Google Academic) ens facilita les cites rebudes pels articles recuperats després 
d'executar la cerca, ordenats per rellevància, però no disposa de cap opció de reordenar els 
resultats (únicamente per la data, ni per nombre de cites ni per cap altra variable). 
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El nombre de cites rebudes ens permet valorar treballs i revistes, però cal tenir en compte certes 
qüestions: 
 

 la diferent finalitat de les cites (crítiques negatives, amiguisme, pràctiques d'autocitació de 
les revistes…).  

 la vinculació del nombre de cites amb el tipus de treball (les revisions bibliogràfiques o 
treballs metodològics reben més cites), els hàbits de citació de les diferents disciplines, la 
grandària de les comunitats científiques o l'actualitat del tema d’investigació. 

 

 
Google Scholar és molt utilitzat per a la informació relacionada amb les cites rebudes en 
els àmbits de les ciències socials i les humanitats, però és necessari realitzar una 

comprovació dels resultats de citació que obtenim, ja que atribueix com a cites coses que no ho 
són i proporciona molta informació duplicada. 
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Recursos d'informació científica i tècnica en Internet (seus web, bases de dades, 
pàgines web, portals, revistes-e…) 

 

Pel que fa a la informació que recuperes de la web, ja hem insistit anteriorment en què l’avaluació 
és fonamental. És molt més necessària que en el cas de la informació procedent de fonts impreses 
o de fonts electròniques que estableixen processos d'avaluació, revisió i selecció de la informació 
que ofereixen (per exemple, bases de dades o revistes). 
 
Molts dels criteris relacionats amb l'autoria i el contingut de la informació que hem esmentat per 
als documents impresos i electrònics són també d'aplicació per a aquestes fonts. A més, hem de 
prendre en consideració altres criteris que valoren la forma en la qual s'organitza eixe contingut i 
es facilita l'ús i l'accés a eixos recursos. 
 

 Navegació i recuperació: es valoren les opcions d'accés a la informació; si, a més de la 
possibilitat de navegar, s'integra un motor de cerca que facilite la recuperació d'informació 
concreta. Es consideren el disseny i l'estructuració de la informació en el recurs; l'existència 
d'elements de navegació complementaris (taules de contingut, índexs o mapes del lloc, 
icones); la possibilitat d'optar per una navegació seqüencial, estructural o per la vinculació 
dels continguts, l'homogeneïtat del sistema de navegació (etiquetes, icones…), l'existència 
de pàgines d'ajuda... 

 Usabilitat, llegibilitat i ergonomia: la facilitat d'ús pels/per les usuaris/àries del recurs 
digital, a través de la capacitat d'adaptació de la font a cada usuari/a, de la facilitat de 
lectura, de la possibilitat de realitzar les mateixes accions per diferents mitjans, de 
rectificar actuacions i desfer errors, de la velocitat de descàrrega o de les polítiques i 
normes d'accés al recurs. 

 Quantitat d'informació que ofereix el recurs: davant la capacitat i la falta de límits de la 
xarxa, s'ha d'oferir la màxima informació possible. Preval l'exhaustivitat i la cobertura del 
recurs. 

 Lluminositat: nombre d'enllaços que conté cap a altres seus o pàgines web. Es valora 
l'actualització i la qualitat dels enllaços, com també la informació que s'ofereix a 
l'usuari/ària sobre les característiques. Poden enriquir i complementar la publicació, però 
també propiciar la confusió i l'abandó de la pàgina pel/per la lector/a. 

 Visibilitat: grau en què una web és enllaçada o “citada” per altres. A les webs més 
enllaçades, més populars, se'ls pressuposa una major qualitat. 

 

 
Per tant, has de considerar les cites en la seua justa mesura, tenint en compte que la 
quantitat de cites, és a dir, la difusió i repercussió d'un treball en l'àmbit científic i 

acadèmic és una mesura indirecta de la qualitat de la informació que proporciona. 
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Et pot servir d'ajuda, per a poder avaluar correctament la informació proporcionada pels recursos 
d'informació de la xarxa, la següent taula elaborada pels companys de la Biblioteca de la 
Universitat Carlos III de Madrid. 

 

CRITERI QUINS ASPECTES CONSIDEREM? 

Autoritat 
Saber qui està darrere d'una web és tan important com saber qui és l'autor/a 
d'un document: 
 

 Quina persona o entitat és responsable? Està clarament identificada? 
Ofereix informació sobre si mateix? 

 És possible contactar-hi? 
 Amb quines altres persones o organitzacions està relacionada? 
 Quins interessos personals, professionals, institucionals o comercials 

té? 

Audiència 
Les pàgines web poden tenir diversos destinataris: 
 

 A qui va dirigida la web? A un col·lectiu específic? Al públic en general? 
 Els continguts són públics o està restringit l’accés? 

Actualització 
Les pàgines web, les seus web, blogs, perfils en xarxes socials... han d'estar 
actualitzats: 
 

 Quina és la data de publicació de la informació? 
 Està la informació actualitzada? 
 Admet RSS? Hi ha algun sistema d'alertes? 

Continguts 
Moltes variables poden influir en la qualitat de la informació d'una web: 
 

 La web és objectiva o respon a algun tipus d'interès parcial? 
 Els continguts són exhaustius? 
 Hi ha publicitat en la pàgina? Qui subvenciona la persona o entitat 

responsable? 
 L'expressió és correcta? Hi ha errors lingüístics? 
 Quina informació s'inclou? Índexs, glossaris, gràfics, taules, imatges, 

fitxers per a descàrrega...? 

Usabilitat 
Una web ben estructurada permet a l'usuari/a accedir fàcilment al contingut i 
moure's entre les seues pàgines: 
 

 Està ben organitzada la informació? És senzill utilitzar els menús de 
navegació? 

 És possible realitzar cerques en el contingut? 
 Hi ha versions d'impressió de les pàgines? 
 És possible trobar continguts d'ajuda? 
 El disseny, els textos i les imatges faciliten o entorpeixen la lectura? 
 Es mantenen els mateixos criteris d'estil en totes les pàgines? 
 Tarda la web a carregar-se? 
 Es compleixen les normes d'accessibilitat? 

Visualització 
Algunes pàgines presenten problemes en la visualització: 
 

 Funciona amb els principals navegadors d'Internet? 
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 Quins formats de fitxers s'utilitzen? És necessari disposar d'algun 
programari especial? Els continguts es poden obrir amb programari 
lliure? 

Lluminositat 
La lluminositat d'una web consisteix en la capacitat per a remetre a altres 
pàgines: 
 

 S'inclouen enllaços externs? 
 Els enllaços externs estan actualitzats o estan trencats? Quines són les 

dates de consulta de les webs enllaçades? 

Visibilitat 
La visibilitat d'una pàgina pot donar una idea del seu impacte en la web: 
 

 Es troba fàcilment en cercadors i directoris d'Internet? 
 Quines altres pàgines, perfils, blogs... l'enllacen? 

Condicions d'ús 
Conèixer qui té els drets d'autoria o els drets d'explotació és essencial per a 
saber com utilitzar la informació: 
 

 Quin tipus d'ús es pot fer dels continguts? Es reserven tots els drets o 
hi ha alguns que són cedits? Hi ha alguna llicència Creative Commons? 

 

 

Per a acabar  
 

 Has de ser conscient de la importància d'avaluar tota la informació que localitzes en el teu 

procés de cerca. 

 Eixa avaluació és més necessària en el cas de la informació procedent d'Internet, que, en 

molts casos, no ha passat per cap procés de revisió ni de selecció. Internet conté fonts 

d'informació de diferent qualitat i fiabilitat. 

 Per això és convenient que utilitzes per a fer les teues cerques d'informació aquelles fonts 

que han realitzat un procés d'avaluació i selecció dels seus continguts, com és el cas de les 

bases de dades i els portals de revistes científiques. 

 La qualitat i fiabilitat de la informació és important, però si no s'adequa a les teues 

necessitats d'informació, si no et resulta útil, no et servirà de res. 

 No utilitzes mai informació que no pugues contrastar o verificar a través d'altres fonts. 

 No et fies de la informació anònima. És recomanable que examines i verifiques les dades 

d'autoritat i edició, sobretot en el cas de les seus i pàgines web que no pertanyen a 

institucions acadèmiques o organismes oficials. 

 Assegura't que els documents que maneges siguen originals o que citen les fonts que hagen 

utilitzat. 

 L'autor/a, l'editor/a o l'organisme responsable d'una publicació, el contingut, la data de 

publicació o la documentació són criteris que cal considerar tant per als llibres, els articles 

de revista o un altre tipus de documents com per a la informació procedent d'Internet. 

 Criteris com el disseny formal, la facilitat d'ús, les opcions de navegació i cerca o les 

característiques dels enllaços que inclou i rep són propis de l'avaluació dels recursos web. 

 Podem avaluar, a més, els articles de revistes científiques considerant tant les cites que han 

rebut en altres treballs com la revista en la qual han sigut publicats. 
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 Per a valorar les revistes tindrem en compte l'existència de processos de revisió per experts 

dels articles publicats, el factor d'impacte, la presència en bases de dades rellevants i la 

inclusió en classificacions en funció de la qualitat formal i la difusió. 

 

Per a saber-ne més  
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