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CLASSIFICAM DEL GENERAL AL PARTICULAR 

 

Ja us ha explicat la bibliotecària o bibliotecari que per trobar informació a 

la biblioteca convé cercar al catàleg per matèries amb paraules ben 

precises. De vegades, si no trobam informació sobre una matèria concreta, 

hem de cercar per paraules més genèriques –podríem dir-ne més amplies-, 

que hi tenen a veure. 

Així, si per exemple busquem informació sobre les  cadires (perquè volem 

saber quan comencen a fer-se servir, quins models hi ha, quines són les més 

antigues que es conserven...) pot ser que no trobem res sota aquesta 

paraula. 

Això vol dir que la biblioteca no té cap llibre que parli només de les cadires. 

Però si busquem per una paraula més general com “mobles” pot ser que 

trobem un llibre i que aquest tracti, entre d’altres mobles, de les cadires. 

Per assajar de fer aquestes classificacions feu, en grup, els dos exercicis 

següents: 

 

Agrupa els termes següents en cinc grups i busca una paraula més genèrica 

per denominar cada grup, com a l’exemple: 

 
 

Pintura, gat, avió, piano, escacs, violí, parxís, mico, tren, 
escultura, dibuix, trencaclosques, saxofon, bicicleta, clarinet, 
cavall, camió, guitarra, escarabat  
 
 
 
TERMES 

 
GRUP 

 
Taula, cadira, sofà, armari 

 
Mobles 
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111...   Per trobar informació a la biblioteca convé cercar-la per matèries 

amb paraules ben precises. De vegades, si no trobem informació 

sobre una matèria concreta, hem de cercar per paraules més 

genèriques, que hi tenen a 

veure. 

Aquesta margalida de deu pètals 

explica de manera resumida com 

està classificat el fons de la 

biblioteca. Cada pètal té un 

nombre i correspon a un grup. 

Per exemple: 

 

El número 8: llegir i parlar. Trobarem 

lliteratura: contes, endevinalles, etc. És 

el que es diu Classificació Decimal 

Universal. 

 

Si volem buscar  un tema anem al quadre i mirem a veure a quin 

grup pot estar. Després em dirigeixo a la prestatgeria que té un 

rètol amb aquest número. No és difícil! 

Ara farem pràctiques. On col·locaries els següents llibres: 

Un viatge per l’univers  

El nostre sistema digestiu  

Que és el bé i el mal?  

El simpàtic senyor dimoni  

El somni de Picasso  

 



CLASSIFICAM DEL GENERAL AL PARTICULAR 

   
    Fitxa 3 

 

  

 

2. En aquest univers, escriu altres matèries que girin entorn de cada 

tema fins a completar tots els satèl·lits dels planetes, com a l’exemple: 

 

Astronomia 

Ciències 


