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                            PAC 2. Objectius i criteris de cerca. 

Introducció 

Per a portar a bon port el nostre projecte L’Humanisme als Països Catalans i a Europa, cal 
iniciar un procés de cerca d’informació a la xarxa. En aquest sentit l'obtenció de bons resultats 
dependrà en bona mesura de la potència i efectivitat de les diferents eines i de la nostra capacitat 
d’utilitzar-les correctament. És important, per tant, planificar i definir clarament els objectius i 
estratègies de les cerques, així com verificar la fiabilitat i credibilitat de la informació 
obtinguda. 

                                    Objectius de cerca 

a) Els orígens 

L’objectiu de les nostres cerques estarà condicionat, evidentment, pel tema escollit 
“L’Humanisme als Països Catalans i a Europa”, el qual estarà estructurat, bàsicament, en tres 
apartats i unes conclusions. Iniciarem el nostre treball temàtic cercant les arrels de l’humanisme 
renaixentista, fet que ens portarà a la Itàlia segle XIV, on analitzarem personatges cabdals com 
Francesco Petrarca, Coluccio Salutati, Leonardo Bruni o Marsili Ficino. 

 A l’apartat dels orígens centrarem les nostres cerques en les característiques del moviment 
humanista i en els primers humanistes. En aquest sentit cal esbrinar com i perquè l’humanisme 
apareix en primer lloc a Itàlia, i quin o quins són els seus lligams amb la cultura grecollatina. 
Caldrà definir de bon començament quines són les característiques de l’humanisme, les 
diferents branques del coneixement que s’hi inclouen i quin és l’objecte, subjecte o concepte 
que centre l’atenció dels humanistes. També caldrà cercar informació de les figures més 
importants en aquest inici del moviment humanista. 

b) L’humanisme a Europa 

En el següent apartat del nostre estudi cercarem informació del moviment humanista a la resta 
d’Europa. En aquesta fase el procediment serà similar al que hem exposat més amunt, çò és: 
Característiques i branques del moviment humanista als diferents països europeus i quins són els 
seus principals exponents. 

 Per països les nostres cerques, tot i els possibles afegits i retalls posteriors, podem encaminar-
les de següent manera: 

 Grècia: Manel Chrysoloras 

 Portugal: Damião de Góis 

Espanya: Antonio de Nebrija 



Països Baixos: Erasme de Rotterdam? 

Alemanya: Johannes Reuchlin, Peter Luder? 

França: Guillaume Fichet? 

Bèlgica, Turquia, Eslovènia, etc.  

Tanmateix, aquesta llista pot ser retallada o ampliada, tant pel que fa als països, com pel que fa 
als humanistes. 

C) Països Catalans 

Aquesta tercera fase de recerca la dedicarem a l’àmbit català. Aquí farem el mateix que amb els 
altres països (característiques, branques). La finalitat és la de poder analitzar quin és el paper i la 
influença dels nostres humanistes en l’àmbit europeu. Quines són les influències que reben 
(com, quan, perquè?) i de quina manera influeixen ells en l’humanisme europeu. Entre els 
nostres humanistes destacarem: Bernat Metge, Joan Bosca, Antoni Canals o Joan Lluís Vives, 
entre d’altres.  

                                                   Criteris de cerca 

Com a conseqüència de la gran quantitat d’informació que podem trobar a la xarxa es fa del tot 
imprescindible valorar i verificar la seva qualitat i credibilitat.  

a) És important tenir en compte l’autoria de la informació, és a dir, qui és o qui són els autors 
de la font. És desitjable, sempre que sigui possible, treballar amb fonts acreditades, com per 
exemple la biblioteca de la UOC, l’enciclopèdia.cat o bé documents acadèmics. Pel que fa 
els blocs és imprescindible verificar la informació i identificar l’autor, es a dir, quines són 
les seves acreditacions professionals. 

b) Igualment important és que la informació vagi acompanyada de la seva font de procedència. 
Això permet consultar la informació de la font originària. Una amplia bibliografia o cites 
identificables i clares atorguen rigor i credibilitat a qualsevol treball o informació. 

c) La presentació, l’actualització de la informació, així com el propòsit o l’objectivitat són 
factors que s’han de tenir en compte a l’hora de valorar la informació. 

 

Alguns segells de qualitat:  

 ICANN. ICANN. El seu segell de qualitat està orientat en gran manera a la certificació 
d’iniciatives relacionades amb el comerç electrònic. 

- IQUA verifica paràmetres sobre accessibilitat, usabilitat, seguretat, legalitat i protecció dels 
menors.   

-El consorci W3C o World Wide Web, emet la seva certificació de qualitat internacional, 
centrada sobretot en criteris d’accessibilitat. 


