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U.F. 1. SELECCIÓ I TRACTAMENT DE LA INFORMACIÓ 

 

N.F.1: RECERCA ACTIVA D’INFORMACIÓ I SELECCIÓ 

 

 

1.1 Fons d’accés a la informació 

 

 

Mitjans audiovisuals 

 

Són moltes les empreses que actualment utilitzen els recursos que ofereixen els mitjans 

audiovisuals per cercar informacions especialitzades que els puguin servir en les seves 

activitats diàries. 

 

Mitjans audiovisuals són els mitjans de comunicació social que tenen a veure directament 

amb la imatge i l'àudio. Els mitjans audiovisuals serveixen per comunicar uns missatges 

especialment específics. Entre els mitjans audiovisuals més populars es troba la diapositiva, 

la premsa, el vídeo i els nous sistemes multimèdies de la informàtica. 

 

Els sistemes multimèdia consisteixen en la integració de diversos mitjans: imatge, so, text, 

gràfics, etc, tractats en imatge fixa o en moviment i governats per ordinador. 

Aquests sistemes transmeten informació per canals diversos i poden ser utilitzats de manera 

individual i interactiva. La transmissió de missatge és bidireccional, l'usuari respon a les 

qüestions plantejades i aquestes són avaluades; fins i tot algun dels sistemes admet 

modificacions del text, de les imatges etc. 

Les noves tecnologies abasten un conjunt molt variat de recursos, eines i equips que en els 

últims anys han inundat el mon laboral. No obstant això, la seva implantació i ús en les 

empreses demostra que no sempre s'obtenen els resultats desitjats. Si a això s'uneix el fet 

que encara són mitjans molt costosos, els dubtes sobre la seva utilització es multipliquen per 

que  possibiliten la creació d'un nou espai social-virtual per a les interrelacions professionals, 

i perquè possibiliten transmissió de la informació a través de les xarxes modernes de 

comunicacions. 

 

 

3. La Premsa, la televisió i la ràdio 

 

Premsa digital 

 

En els últims anys, el sector de la premsa digital del nostre país ha experimentat un fort 

creixement, i cada cop són més les empreses que subscriuen aquest tipus de servei per 

cercar informació. 
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A Catalunya, Catmedia és una companyia gestora d’una dotzena de diaris digitals de 

referencia en l’àmbit temàtic o territorial. Per exemple, gestiona el diari digital Directe!cat, 

destinat a persones de 25 a 55 anys, professionals amb estudis, prescriptors i generadors 

d’opinió, o el diari www.jornal.cat destinat a professionals de mes de 30 anys, sensibilitzats 

amb l’economia sostenible. 

 

A Internet podem trobar pàgines que informen de les publicacions de premsa digital i 

informació en general que també poden ser molt útils per a les empreses. 

 

Un exemple es www.ciutatoci.com. En aquesta pagina, hi trobem un inventari d’enllaços que 

porten als llocs web següents: 

 

• Vilaweb: diari d’informació general en català i amb noticies de les Balears, el País Valencià i 

Catalunya. 

 

• Diari Ara: diari d’informació general en català i amb notícies de les Balears, el Pas Valencia 

i Catalunya.´ 

 

• Nació Digital: diari en català de noticies generals, Internet i noves tecnologies. La majoria 

de diaris, revistes i premsa especialitzades del nostre país ofereixen, a hores d’ara, un 

format en paper juntament amb un format digital al qual hi pot accedir tota la població a 

traves de la xarxa. 

En els països desenvolupats el nombre d’usuaris que accedeix de forma habitual a Internet 

ha augmentat considerablement. L’abaratiment dels ordinadors, i la implantació gairebé 

generalitzada i de baix cost de la banda ampla han fet possible que Internet es converteixi 

en una eina de treball, comunicació i entreteniment d’ús quotidià. 

 

A aquesta tendència també han contribuït: 

1) el perfeccionament dels motors de recerca, que faciliten als seus usuaris un accés cada 

vegada més precís a la informació 

2) la bona acollida que ha tingut per als internautes la incorporació de continguts multimèdia 

en la Web, sent especialment rellevant el cas del vídeo en línia. 

Entre els diferents continguts que poden trobar les empreses en la Web ocupen un lloc molt 

destacat les notícies, pels seus interessos comercials i previsions futures. 
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Les pàgines web dels mitjans han augmentat progressivament la quantitat de continguts, 

alhora que els han fet més atractius. I encara fidels a la imatge del diari o del canal de 

televisió en qüestió, les seves versions en línia han creat un tipus d’estil i llenguatge propis 

pensats per satisfer les demandes dels nous usuaris en línia . 

Això explica que un gran nombre de treballadors hagin deixat de passar les pàgines dels 

diaris manualment per fer-ho a cop de clic. Centrant-nos en el cas de la premsa digital, 

diferents estudis demostren que els lectors en línia valoren especialment: 

La facilitat d’accés a la notícia: ja que en l’escenari de la Web poden trobar fàcilment el que 

busquen, i en el moment que ho desitgen. 

La personalització dels continguts / informacions rebudes: sobretot a partir de serveis 

d’alerta o de canals de contingut sindicat (RSS, Atom, etc.). 

La constant actualització de la informació: pràcticament al minut, de manera que poden 

conèixer en tot moment les notícies d’última hora. 

Hi ha diferents adreces on podeu trobar tots els mitjans de comunicació digitals de 

Catalunya, entre d’altres:http://www.prensaescrita.com/prensadigital.php 

Premsa escrita 

La premsa premsa escrita és el conjunt de publicacions impreses en paper amb una certa 

periodicitat (diària, setmanal, mensual, anual) destinades, bàsicament, a difondre informació 

de diferents tipus. La informació continguda a la premsa pot ser d’actualitat, històrica, 

generalista o relativa a un àmbit concret de la vida, o destinada a l’entreteniment (còmics o 

passatemps). La premsa existeix des de l’aparició de la impremta, essent el primer mitjà de 

comunicació de masses i el vehicle original del periodisme. 

La premsa d’informació general acostuma a publicar articles sobre els esdeveniments polítics 

locals, nacionals i internacionals, sobre personalitats, delinqüència, economia i negocis, 

entreteniment, societat , esports, feina. La majoria dels diaris tradicionals també disposen 

d’una pàgina que conté l’editorial escrita per l’editor que expressa l’opinió de l’empresa i 

columnes que expressen les opinions personals dels seus autors. Aquest tipus de premsa 

s’ha finançat tradicionalment amb les subscripcions i la publicitat. Des de fa uns anys, la 

premsa té dues manifestacions ben diferenciades: la premsa gratuïta i la de pagament. 

Premsa escrita , diferents publicacions:La Vanguardia,el Periódico, Avui,The gardian,… 

 

 

 

http://www.prensaescrita.com/prensadigital.php
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La televisió  

 

La televisió és una font molt important de notícies, d’ informació i d’ entreteniment.  Es 

necessita una televisió de qualitat i adequada.  

 

Les Diapositives 

 

És una de les ajudes audiovisuals mes utilitzada a les empreses. Per a la seva utilització es 

necessita un projector, permet la realització d'unes quantes preguntes al públic sobre el 

tema, i permet un contacte visual amb el públic... 

 

La Ràdio  

 

A través de les xarxes electròniques és possible teletreballar. La metodologia i la pràctica del 

treball a  d'alguna manera ha estat el puntal que ha impulsat l'evolució de la tecnologia. És 

eficient, perquè missatges, conferències, etc. en forma simultània per als centres 

d'influència. 

S’utilitzen mitjans audiovisuals en presentacions, fires, conferències, formació,.... 

 

 

 


