Avaluació de pàgines web
1. Vés a Google i busca un tema que t’interessi:
2. Utilitza aquesta llista per avaluar alguns dels resultats de cerca.
Nom i URL de la pàgina o portal web a avaluar:
Pàgina personal o portal web?
Cerqueu el nom de la persona (si es una
pàgina personal, per exemple, o jbarker
Barker) seguit d'una accent (~), un signe de
percentatge (%), o, o les paraules "usuaris",
"membres", o "gent".

 ~ o %, o users, members, or people
 ~ o %, o "usuaris", "membres", o "la gent".

Quin domini te?
On està allotjat el web? Es adequat al seu
contingut?

com org/net edu
País________  altre:

Publicat per l'entitat que té sentit?
Coincideix amb el nom del lloc?

Nom del editor o de l’entitat propietària del domini:

Qui es l’autor/a de la pàgina?

Correu-e:
Nom:

Quines son les credencials del autor sobre
el tema que tracta el web? Es l’autor una
persona qualificada per tractar aquest
tema?
La pàgina conté la data de creació i
d’actualització? Cada quan s’actualitza?

CV de l’autor, biografia

gov  cat

Data de publicació:
Data d’actualització:

El contingut està documentat amb enllaços
o notes?
Es pot comprovar que el text esmentat no ha
estat alterat o falsificat?
La pàgina te enllaços a altres recursos?
Funcionen?
Els enllaços representen altres punts de
vista?
Els enllaços (o absència d'altres punts de
vista) indiquen un biaix?
Què diuen del web?
Per pàgines en angles aneu a alexa.com,
www.lii.org o infomine.ucr.edu.
Per la resta de pàgines aneu a Google, Yahoo,
o qualsevol altre cercador on es pogui fer una
cerca avançada:
Cerqueu les pàgines amb enllaços a la pàgina.
Quin tipus de blocs tenen enllaços al web?
Què diuen? Aneu a blogsearch.google.com
Per què es va publicar aquest Web?

Qui es el propietari del domini?
Quines pàgines enllacen a la pàgina en avaluació ?

 Informar
Altre raó:

 Persuadir

 Vendre  Entreteniment

És la pàgina web adequada per al teu propòsit?
Font: Teaching Library, UC Berkeley (http://www.lib.berkeley.edu/TeachingLib/Guides/Internet/Evaluate.html)

