
En aquest cas em fet una cerca en el tema de Social Media a la Wikipedia ja que al dur a 
terme a un treball ens vam replantejar aquest oroblema de l’idioma en diferents aspectes 
a l’hora de cercar un concepte en concret. 

1.Wikipedia 

SOCIAL MEDIA: 

Català: http://ca.wikipedia.org/wiki/Mitj%C3%A0_de_comunicaci%C3%B3_social 

Castellà: http://es.wikipedia.org/wiki/Medios_sociales 

Anglès: http://en.wikipedia.org/wiki/Social_media 

Pel que fa a la cerca de Social Media a l'enciclopèdia virtual Wikipedia, incrementa la 
informació a mida que l'idioma és més internacional. Al ser un concepte d'abast 
mundial, a la web amb català hi trobem escassa informació i molt general. Amb castellà 
la informació incrementa, amb molts més apartats, encara que la informació que hi 
trobem es considera molt escassa si ho comparem amb la web amb anglès, on hi ha 
molta informació, apartats, tipus, exemples...Per tant, podem concloure dient que si 
necessites buscar informació completa d'aquest concepte la millor opció és la web amb 
anglès.  

VIC: 

Català: http://ca.wikipedia.org/wiki/Vic 

Castellà: http://es.wikipedia.org/wiki/Vich 

Anglès: http://en.wikipedia.org/wiki/Vic 

Pel que fa a aquesta cerca, al ser un concepte d'àmbit més local, la informació més 
completa la trobem a la web amb català. Passa al revés que amb l'exemple anterior, al 
ser un concepte més local  hi ha molta més informació a la web amb català ja que és 
l'idioma oficial dels ciutadans d'aquesta ciutat. Si fa no fa, la informació de les webs 
amb castellà i anglès és més o menys equivalent, encara que potser està una mica més 
completa la web amb castellà, però s'iguala bastant amb la d'anglès. Una curiositat és 
que la web amb castellà posen el nom de la ciutat amb una "h" al final: Vich.  

INE 

3. Quants espectadors han anat al cinema a Espanya en els tres darrers anys disponibles? 

1.Accedir a la pàgina oficial de lINE 

2.Societat 

3.Cultura i oci 



 

5.Cinematografia—principals resultats anuals 

 

 

6.Clico a l’1.1 i allà demano que em faci una recerca completa. 

 

Una vegada aquí demano l’opció de total i selecciono els ultims tres anys. 



 

Aquests són els resultats obtinguts. 

8. Quantes persones miren la televisió a Espanya? Per tipus de programes, quins són els 
tres tipus de programes més vistos?  

Del 2010 al 2011 37.725 milions de persones miraven la televisió a Espanya. Els tres 
tipus de programes més vistos per ordre d’audiència eren les sèries, pel·lícules i 
llargometratges (32%), els de notícies i informació (30%) i els d’esports (14%).  

Procés seguit:  

1. Accedir a la pàgina oficial de l’INE  

2. Societat  

3.Cultura i oci   

4.Mitjans de comunicació   

   
5. Principals resultats anuals  

 
6. Persones que solen veure la televisió per tipus de programa i 



sexe (2. 3.)  

 
7. Escollir la drecera “consultar-ho tot”.  

  



   
  
	  


