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Exercici individual  
 
Balanç de l’assignatura 
	  
La	  darrera	  activitat	  per	  publicar	  al	  blog	  és	  un	  exercici	  de	  balanç	  de	  l’assignatura	  
a	  títol	  individual.	  	  
	  
1.	  Relació	  d’activitats	  publicades	  al	  blog	  
 
 
Presenta una relació de les activitats fetes al llarg del curs i publicades al bloc, seguitm 
aquest esquema: 
 
Acti
vita
t 

Data 
publicació 

Títol (en el seu 
cas) 

URL del post del bloc 

 
A0 12/05/2015 Exposició Web https://receptesperestudiants.wordpress.com/20

15/05/12/a0-comerjapones-com/ 
A01 16/02/2015 

 
Problema 

d’informació 
https://receptesperestudiants.wordpress.com/20
15/02/16/exercici-gestio-de-la-informacio/ 
 

A02 23/02/2015 
 

Utilització de 
documentació en 

comunicació 

https://receptesperestudiants.wordpress.com/20
15/02/23/exercici-gestio-de-la-informacio-23-
de-febrer/ 

A03 25/02/2015 Problemes 
d’informació 

https://receptesperestudiants.wordpress.com/20
15/02/25/problemes-dinformacio/ 

A09 23/03/2015 Cerques 
avançades 

https://receptesperestudiants.wordpress.com/20
15/03/23/segona-part-activitat-9/ 

A10 07/04/2015 Diferents 
cerques 

https://receptesperestudiants.wordpress.com/20
15/04/07/un-noi-cerca-com-fer-diferents-sopes/ 

A11 31/03/2015 Google Scholar i 
alertes (PDF, 
dins enllaç) 

https://receptesperestudiants.wordpress.com/20
15/04/13/activitat-11-2/ 

A12 28/04/2015 Feedly i 
Delicious 

https://receptesperestudiants.wordpress.com/20
15/04/28/activitat-12/ 

A14 03/05/2015 Twitter https://receptesperestudiants.wordpress.com/20
15/05/03/activitat-14/ 

A15 07/04/2015 Catàleg 
biblioteques 

https://receptesperestudiants.wordpress.com/20
15/04/27/a15-catalegs-de-biblioteques/ 

A16 04/05/2015 Wikipedia i INE 
(PDF, dins 

enllaç) 

https://receptesperestudiants.wordpress.com/20
15/05/04/a16/ 

A17 06/05/2015 Documentació https://receptesperestudiants.wordpress.com/20
15/05/06/a-17-documentacio/ 
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2. Valoració personal de les activitats (IMPORTANT: aquí es pot valorar tant les del 
blog com la resta d’activitats).  
 
Es pot dir que genèricament ha sigut una assignatura interessant. Ens ha permès 
conèixer coses noves dins el món de la xarxa. No només cal parlar de la part general de 
l’assignatura sinó que també de les diferents tasques que se’ns han anat presentant al 
llarg de la segona UF. 
Cal dir que, a títol personal, m’ha motivat molt el tema de saber anar més enllà de les 
cerques, és a dir, no quedar-me en les cerques normals sinó, utilitzant diferents 
operadors, poder dur a terme cerques avançades diferents; en el meu cas, ara mateix ho 
utilitzo bastant no només per fer les activitats del blog. 
A nivell teòric el que més m’ha agradat i amb el que més he après i alhora ho duré a la 
vida real, a la quotidianitat, és per exemple el compte d’about me, el Twitter, el Feedly 
o les cerques avançades amb els operadors booleans, per exemple. 
	  
	  


