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RECERCA D’INFORMACIÓ (per desenvolupar un projecte). 
 

  
 
Objectius 
  

- Conèixer les opcions de cerca avançada d’un cercador. 
- Utilitzar la cerca avançada per reconèixer i buscar imatges amb 

característiques concretes (creative commons, mides...). 
- Utilitzar la cerca avançada per buscar documents amb un format 

concret (*.pdf, *.doc, *odt...). 
- Elaborar un document amb text i imatges en un processador de textos. 

 
Descripció de l’activitat 
Hi ha tres blocs. En el primer l’alumnat haurà d’utilitzar les opcions 
avançades d´un cercador per trobar imatges i documents amb unes 
característiques concretes. 
 
El segon bloc permetrà trobar informació sobre els apartats d’un projecte dins 
de la versió web del codi tècnic d’edificació. 
 
Finalment l´alumnat haurà de crear un document amb informació que li 
permetrà generar idees per desenvolupar el seu projecte al taller (dissenyar, 
fer els plànols i construir la maqueta d’un habitatge o habitació). 
 
Aula  
Aula taller (també es podria desenvolupar a l´aula ordinària). 
 
Temporització  
1 h amb grup partit. 
 
Recursos emprats   
Ordinador amb connexió a internet. 
 
Aspectes didàctics i metodològics  
L’activitat es pot desenvolupar individualment. 
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En funció del temps disponible es pot enfocar tota l´activitat en l’elaboració 
d’un document que reculli la recerca d´informació feta per elaborar els 
plànols i construir la maqueta d’un habitatge o habitació. 
 
Continguts, competències i processos que es treballen de forma destacada 
  
Es treballen els continguts següents: 

- Els cercadors i les opcions avançades. 
- Les llicències Creative Commons. 
- El codi tècnic d’edificació. 
- Les orientacions dels habitatges: avantatges i inconvenients de 

cadascuna d’elles. 
 

Les activitats plantejades contribueixen a l’adquisició de les competències 
següents:  

- Tractament de la informació i competència digital. 
- Comunicativa, lingüística i audiovisual.  
 

Alumnat a qui s’adreça especialment 
Aquesta activitat està adreçada a tot l’alumnat de 3r d’ESO.  
 
Interdisciplinarietat, transversalitat, relacions amb l’entorn...  
Connexions amb totes les matèries.  
 
Documents adjunts 
Guia de treball per a l’alumnat: MA_recerca_informacio.rft 
 


