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El Modernisme

Objectius de la cerca
Volem tractar el modernisme buscant quins són els criteris que el fan extensible a tot el
continent, i veure quina és la peculiaritat de cada lloc per arribar a la conclusió de si el
concepte de literatura europea es pot aplicar realment i per què.
Per tal d’obtenir la informació detalla i contrastada del nostre objectiu, “El Modernisme”, hem
estructurat el nostre projecte de la següent manera:

•
•
•
•

El modernisme: definició del concepte i nomenclatura a cada país on succeeix.
El modernisme a Catalunya.
El modernisme a la resta de països
Podem parlar realment d'una literatura europea tenint en compte el desenvolupament
del modernisme?

Per al procés de cerca i localització d’informació consultarem bases de dades
especialitzades, com ara les biblioteques virtuals i llocs especialitzats.

− http://www.artnouveau-net.eu (base de dades sobre el modernisme en moltes
−
−
−
−
−
−

llengües, també en català)
www.traces.uab.cat (base de dades bibliogràfica de llengua i literatura catalanes)
www.lletra.uoc.edu (la pàgina de la uoc de literatura i d'on hem de treure informació
obligatòriament)
http://ddd.uab.cat/ (el dipòsit digital de documents de la uab)
http://www.cervantesvirtual.com/ (la primera biblioteca virtual en llengua castellana)
http://bdh.bne.es/bnesearch/ (biblioteca digital hispànica)
http://www.raco.cat/index.php/raco (revistes catalanes amb accés obert)

En quant el llenguatge d’interrogació hem establert els següents criteris per a realitzar les
cerques:

•
•
•
•
•
•

El Modernisme+literatura europea
“Frases literals concretes”
Modernisme+Catalunya
Modernisme+Europa
literatura+modernista
Modernisme+literari

Donat que és molt útil seqüenciar qualsevol procés de cerca, ho farem a partir de diversos
tipus: cerca d’aproximació, cerca dirigida i cerca directa.

Grup @Avenç	
  
	
  

El Modernisme

Pel que fa als motors de cerca utilitzarem Google, Scirus, Live Serach, WiseNut o d’altres
per tal d’obtenir un ventall més ampli d’informació. També utilitzarem metacercados,
directoris temàtics, blocs especialitzats,...
A banda d'arxius amb informació estrictament textual, provarem de cercar altres tipus de
formats que ens podran ajudar a enriquir el nostre treball: imatges, documents
audiovisuals,... En tot moment revisarem que aquest tipus d'arxius siguin de lliure accés o
que estiguin subjectes a un tipus de llicència que no vulneri els drets d'autor. En cas contrari,
investigarem les possibles opcions que els autors permetin per al seu ús i/o aplicació
didàctica (com és el nostre cas).

Criteris de validesa i selecció
Farem una tria exhaustiva de la informació que recopilem, l’organitzarem, la revisarem i
eliminarem tot allò que no sigui necessari.
Donarem per vàlida la informació que doni resposta als objectius que ens hem marcat.
Segons el material de consulta de la UOC, els principals criteris de credibilitat que hem de
tenir en compte són:

•
•
•
•

Autoria
Actualització
Crèdits i procedència
Presentació

• Propòsit
• Objectivitat

També tindrem en compte els segells de qualitat i control que podem trobar a pàgines web.

	
  

