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SEMINARI DE BIBLIOTEQUES ESCOLARS DEL GARRAF (curs 2011-2012) 
 

TEMA: LA COMPETÈNCIA INFORMACIONAL 
 
TREBALL A PARTIR DEL LLIBRE: BLASCO, Anna. DURBAN, Glòria. La 
competència informacional: del currículum a l'aula . Rosa Sensat, 2011 
 
2a sessió (12-01-2012):  BLOC 2. CONCRECIONS PER AL TREBALL A 
L’AULA 
 
 
RECURSOS, EINES I ENTORNS D’APRENENTATGE  
 
 
Els recursos educatius al centre  

� Es consideren recursos educatius tots aquells mitjans que han estat creats amb 
una intenció didàctica. 
N’hi ha que són materials o eines elaborades específicament per facilitar els 
processos educatius a les aules. D’altres -els recursos genèrics- no han estat 
cerats amb intenció educativa, però també disposen d’aplicacions didàctiques (per 
exemple: els recursos informatius o les obres literàries) 

� L’actual procés d’implementació de les TIC als centres ha generat el perill  de 
vincular exclusivament el concepte de recurs educatiu a les eines i els recursos 
digitals. 

� Es parla de recursos tradicionals  i de recursos digitals . Aquesta classificació no 
és prou útil, precisament per la simplicitat que ella mateixa porta implícita. És millor 
diferenciar-los pel sistema de comunicació que utilitzen, perquè els recursos són 
principalment mitjans facilitadors d’unes determinades accions comunicatives. 

� Els recursos educatius no generen aprenentatges pel seu compte . Tenen una 
gran potencialitat didàctica, però sempre que estiguin vinculats a una funció 
concreta dins l’estratègia metodològica. 

� Cal visualitzar la varietat de recursos existents des d’una perspectiva global. Cal 
situar tots els recursos, tant si són digitals com impresos, com a mitjans facilitadors 
dels processos d’ensenyament i aprenentatge. 

� La utilització dels recursos  ha de respondre a un motiu pedagògic i no 
tecnològic . D’aquí deriva la necessitat de visualitzar de manera integrada i 
vinculada a l’ús al centre educatiu de la biblioteca escolar i d’Internet, així com de 
considerar la complementarietat dels materials i els recursos específics que cada 
un d’aquests entorns disposa. 

� Cal tenir una consideració especial pel coneixement dels recursos  
informatius . Cal poder abordar i resoldre les tasques de cerca i recuperació 
d’informació de la forma més efectiva possible perquè és un aspecte plenament 
relacionat amb la qualitat dels continguts que es generen en els treballs 
d’investigació. 

� Les eines digitals i les aplicacions TIC també tenen un protagonisme clau en la 
competència informacional. L’ús d’aquestes eines és present en totes les fases 
d’aquesta competència. Així, doncs, a l’hora de dissenyar i de plantejar activitatss 
didàctiques cal tenir en compte la web 2.0 i les nombroses potencialitats 
educatives de les seves eines. 
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Entorns i eines d’aprenentatge: la biblioteca escol ar i les TIC  

� La LOE situa la biblioteca escolar i les eines TIC dins l’organització educativa com 
a recursos que faciliten la realització d’unes  determinades estratègies 
metodològiques que s’apliquen en situacions d’aprenentatge que requereixen una 
interacció amb recursos com són les activitats de recerca o d’investigació. 
La biblioteca aporta l’experiència d’una llarga tra dició en educació 
documental centrada en els processos cognitius de t ransformació de la 
informació en coneixement, mentre que les TIC desen volupen una 
innovadora contribució en competències vinculades a  l’ús d’eines i de 
dispositius digitals . 

Biblioteca escolar Eines TIC 

- Representa, en el seu conjunt, un 
únic recurs educatiu. És un sistema 
format per una estructura 
organitzativa estable i un entorn 
afavoridor de l’acció educativa. 

- Utilització en múltiples situacions 
d’aprenentatge perquè disposa de 
múltiples aplicacions: plataformes 
d’aprenentatge, recursos informatius, 
materials didàctics, programes 
informàtics, aplicacions 2.0, web 
social, etc. 

- És  un entorn presencial - Entorn virtual 

- Disposa de recursos físics: filtrats, 
seleccionats i organitzats 

- Disposa de tota mena de recursos 
immaterials 

- Pot integrar Internet, tant a nivell de 
connectivitat, com per la possibilitat 
d’oferir recursos digitals seleccionats i 
organitzats . 

- No pot contenir la biblioteca en la 
seva totalitat. 

- La permanència física representa un 
ambient extraordinari de coneixement 
que envolta la vida social i acadèmica 
dels alumnes i de la comunitat 
educativa 

 

 
� Per a l’ensenyament es necessiten recursos de qualitat , seleccionats i revisats. 

Aquests recursos i eines (digitals i/o impresos) han d’estar a la disposició dels 
equips docents.  
Però hem de considerar que el professorat ha de tenir un bon coneixement de les 
possibilitats didàctiques d’aquests recursos i eines per tal que els siguin útils en la 
pràctica educativa. En aquest sentit cal aclarir el concepte de biblioteca escolar i 
visualitzar les seves múltiples dimensions per valorar plenament les possibilitats de 
complementarietat de la biblioteca escolar amb les TIC. 

� Dimensions de la BE: 

Dimensió física:  És la dimensió que comparteix amb qualsevol altre tipologia 
bibliotecària. La biblioteca es configura com un entorn presencial d’aprenentatge i 
de lectura que disposa de tres components específics:  

- Unes instal·lacions i uns equipaments diferents dels de l’aula  
- Una materials de qualitat en suports variats   
- Una persona de suport facilitadora de processos i dispensadora de 

materials 
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La consideració de la BE com a entorn d’aprenentatge és rellevant per a la pràctica 
educativa, ja que és un espai equipat que permet una variada gamma de 
possibilitats didàctiques. 

Dimensió educativa:  És una dimensió exclusiva de la BE com a suport curricular i 
educatiu de centre. La biblioteca es configura com un agent interdisciplinari, 
catalitzador de demandes educatives que requereixen l’ús de materials específics 
vinculats a treballs d’investigació i a intervencions de lectura i escriptura. 

� Funcions de la BE 

Biblioteca escolar i TIC: FUNCIONS  

Recursos estratègics per a la promoció 
de les competències comunicatives i 
informacionals 

• Incidir en el desenvolupament de 
pràctiques lectores i habilitats 
intel·lectuals 

Recursos didàctics per facilitar 
determinades estratègies 
metodològiques i el desenvolupament 
de les competències bàsiques 

• Incidir en la pràctica educativa i en 
la consecució dels aprenentatges 

Agent interdisciplinari de suport 
pedagògic i coordinació educativa 

• Incidir en el desenvolupament de la 
coresponsabilitat educativa i en la 
millora de l’ensenyament 

Serveis i llocs de trobada per a la 
comunitat educativa (presencial i no 
presencial) 

• Incidir en la compensació de les 
desigualtats i en la implicació de la 
comunitat educativa 

 

� Caràcter híbrid  de la biblioteca. 

La BE també s’ha de visualitzar com un entorn no físic que té la missió d’apropar a 
les aules i a tot el centre els recursos esmentats, ja sigui per mitjà de blocs, de 
wikis o de plataformes d’aprenentatge que facilitin l’accés de forma planera i 
ordenada. En conseqüència, els recursos disponibles a la BE han de ser 
forçosament materials molt filtrats, específics i de qualitat.  

Es tracta d’anar obrint camí cap a un model de biblioteca escolar 2.0, que ha de 
donar suport a les necessitats educatives relaciona des amb l’ús de 
continguts digitals , de la mateixa manera que ja dóna suport en la selecció de 
recursos impresos per a la realització de treballs d’investigació i intervencions 
relacionades amb la lectura i l’escriptura a les aules. 

� Estructura bàsica d’una biblioteca escolar 2.0 

Obres de referència. Enciclopèdies i diccionaris en línia, mapes i atles. 

Col·leccions digitals.  Objectes digitals: obres digitalitzades a text complet (llibres i 
revistes), audiovisuals, imatges i registres sonors. 

Directori de recursos web.  Llocs web i portals especialitzats classificats 
temàticament. 

Dipòsit de continguts educatius digitals.  Materials didàctics web i objectes 
digitals d’aprenentatge (disponibles en portals educatius) 
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Catàlegs de biblioteques bases de dades.  Catàlegs de biblioteca escolar i 
biblioteca pública i universitària –si s’escau- , bases de dades d’informació 
educativa i literatura infantil i juvenil. 

Publicacions periòdiques.  Revistes i periòdics digitals. 

Eines digitals.  Traductors, cercadors, agendes, alertes, aplicacions col·leboratives 
(blocs, wikis, xarxes socials...) 

 

La biblioteca escolar i les TIC dins del marc curri cular de la competència 
informacional  

En referència als continguts específics de la competència informacional cal tenir 
presents aquelles parts de la LOE que fan referència explícita a l’ús de la biblioteca 
escolar i les eines TIC. 

Els continguts de la competència informacional són presents a totes les etapes 
educatives i queden resumits a les taules de les pàgines 99, 100 i 101 del llibre. Però 
al web Cinfoaula se’n troben unes altres, més elaborades, que especifiquen millor la 
seqüenciació dels continguts al llarg de tota la primària. (S’adjunten com a annex) 
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ELS RECURSOS INFORMATIUS DISPONIBLES  

Si volem que l’alumnat, a l’hora de cercar informació, sigui capaç de seleccionar els 
recursos més adients en funció de la necessitat d’informació que té plantejada, 
resulten imprescindibles un conjunt de coneixements importants en referència a les 
fonts d’informació. 

Aquests coneixements no formen part explícita de cap àrea curricular, però 
constitueixen una mena de continguts molt adients per a ser treballats des de la 
biblioteca del centre amb l’ajut de la persona responsable. 

 

1. Els documents i la informació  

Quan ens referim a recursos informatius per consultar en el desenvolupament de 
treballs d’investigació estem fent referència a documents que contenen informació. 

Un document és un objecte que conté informació  en qualsevol tipus de suport. 
És tot un conjunt format pel contenidor amb el seu contingut. La seva funció és 
poder conservar i transmetre una informació concreta per poder ser utilitzada en 
múltiples finalitats.  

Existeixen molts tipus de documents i es poden classificar des de diferents punts 
de vista: suport, format i contingut. 

Suport: material usat per contenir la informació 
- Paper 
- Cel·luloide: pel·lícula de cel·lulosa emparada en fotografia i cinema 
- Magnètic: cintes magnètiques, discos magnètics (disquets, discos 

durs, discos durs externs) 
- Òptic: Discos òptics (CD, DVD,  Blu-ray), targetes de memòria 

Format: que adopta la informació; té a veure amb la manera o llenguatge amb 
què es manifesta la informació 

 
Documents Formats 

• Text 
• Gràfic 
• Àudio 
• Audiovisual 
• Multimèdia 
• Hipertext 
• Hipermèdia 

• Text escrit 
• Imatges 
• Representacions sonores 
• So i imatge en moviment 
• Text, imatge i so 
• Text escrit amb connexió amb altres textos 
• Multimèdia més hipertext 

 
Contingut: fa referència a les característiques intel·lectuals del documents, el 
tema, el desenvolupament, la finalitat, etc. Segons els seu contingut les fonts es 
classifiquen en dos grups 

Primàries: són les que publiquen informació precisa i directa 
Secundàries: són publicacions que recullen referències de fonts 
primàries (bibliografies, catàlegs, bases de dades) 
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2. Les fonts d’informació  

Conèixer les característiques i utilitats dels diferents tipus de fonts d’informació ens 
ajudarà molt a triar els documents més idonis a l’hora de fer una cerca. 

El terme font d’informació fa referència a la classificació dels documents en relació 
amb el seu contingut, però també s’utilitza en relació al recursos informatius encara 
que sigui d’una forma més genèrica. 

El document és el suport (paper o digital) de la informació. Segons el seu format 
parlem de documents escrits, sonors, cinematogràfics, etc. 
Quan considerem un document pel seu contingut és quan parlem de font d’informació. 

 

Tipus de fonts d’informació segons el seu contingut: 

 

2.1. Fonts d’informació primàries : són aquelles que publiquen informació 
precisa i directa. 

Obres de referència 

- Aporten informació bàsica i de caràcter general 
- Són útils per a cerques d’informació puntuals i 

consultes genèriques 
- Ofereixen informació concreta però escassa. Útils per 

a fer-se una idea general d’un tema quan manquen 
coneixements previs 

(més informació a les pàg. 106, 107, 108, 109 i 110 del llibre) 

• Diccionaris 
• Enciclopèdies 
• Anuaris 
• Directoris 
• Guies 
• Normatives 
• Estadístiques 
• Portals genèrics 

Monografies 

- Són estudis específics d’una part d’una part de la 
ciència, una disciplina o un tema 

- Ofereixen informació extensa i desenvolupen un tema 
específic 

- S’identifiquen mitjançant ISBN (tant les publicacions 
impreses com les digitals) 

- A Internet hi ha webs i portals especialitzats que, si bé 
no són estrictament monografies, es poden incloure en 
aquest grup 

• Portals temàtics 
• Webs corporatives 
• Webs personals 

Publicacions periòdiques 

- Són documents que es publiquen amb una periodicitat 
determinada 

- Són un vehicle per a la informació nova i d’actualitat 
- Es troben en formats diferents: diaris, revistes, 

butlletins 
- Es troben en diversos suports: impreses, suport òptic o 

en línia 

• Diaris 
• Revistes 
• Butlletins 
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2.2. Fonts d’informació secundàries : són documents que contenen informació 
sobre les fonts primàries. Són eines de referència que no ofereixen 
coneixements nous però faciliten l’accés a les fonts primàries. 

Bibliografies 

- Són un recull de conjunt de les publicacions refrents a una categoria o temàtica 
- Són molt útils per  saber què s’ha publicat sobre una temàtica 
- Sovint es publiquen sota el format de guies de lectura 

Catàlegs de biblioteques 

- Són bases de dades descriptives dels documents en els diferents formats que 
posseeix una biblioteca o un conjunt de biblioteques 

- Són l’eina que permet accedir a aquests recursos 

Bases de dades 

- Contenen referències d’altres recursos 
- Permeten identificar documents existents sobre una temàtica 
- Són col·leccions d’informació emmagatzemada de manera automatitzada i 

organitzada 

Biblioteques digitals 

- És el conjunt de col·leccions i recursos digitals que ofereix una organització 
- Contenen documents digitalitzats de diferents tipus 
- Les col·leccions digitals que contenen es componen d’objectes digitals creats a 

partir de la digitalització de documents analògics o bé d’objectes digitals nous. 

(Més informació a les pàg. 112, 113 i 114 del llibre) 

 

 

3. Eines per a l’accés i la recuperació d’informaci ó en línia  

La manera com accedim a una font d’informació depèn, en primer terme, del suport 
del document. Hi ha dues possibilitats: 

Documents amb suport físic o material (llibres, revistes, diaris, CD, DVD) 
- L’accés és directe 
- Cal desplaçar-se fins a la biblioteca i fer la consulta físicament 
- Hi ha dues eines per a localitzar-los: la CDU i el catàleg 

Documents amb suport virtual o digital 
- L’accés no és físic, sinó en línia 
- El lloc on es localitzen els documents és un entorn físic, a través d’un 

ordinador connectat a Internet 
- El lloc on s’obtenen els documents de forma immaterial és un entorn 

virtual anomenat Internet 
 

3.1. El web 

Un web (www) és una xarxa de pàgines escrites en hipertext mitjançant el 
llenguatge HTML i connectades entre si per vincles, de manera que formen 
un sol cos de coneixement per qual es pot navegar. 
Un conjunt de xarxes públiques interconnectades és una Internet. 
Un conjunt de xarxes privades interconnectades és una Intranet. 
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- Una pàgina web és un document del web amb format hipertextual 
que conté vincles per facilitar la navegació d’una pàgina a una altra. 

- Un lloc web és una col·lecció de pàgines web emmagatzemades en 
un directori o entre directoris relacionats d’un servidor web. 

- Un portal d’Internet és un lloc web, o pàgina, molt desenvolupada i 
ampliada, que ofereix informacions i serveis diversos, general o 
especialitzats. 

Per a la localització de fonts amb suport digital necessitem dues eines 
bàsiques: els navegadors i els cercadors. 

 
3.2. Els llenguatges de cerca 

Les eines que s’utilitzen habitualment per cercar informació fan servir 
diferents llenguatges per indexar els documents a les seves bases de 
dades. 

- El llenguatge natural (que és lliure) no presenta cap manipulació. 
Facilita molt la cerca de font d’informació però, com a contrapartida, 
retorna massa documents. 

- El llenguatge documental (controlat) pot ser un vocabulari controlat 
de termes del llenguatge natural o bé un sistema artificial de signes 
normalitzats (CDU) 

Les eines que utilitzen el llenguatge natural permeten accedir a fonts 
d’informació generalment primàries que estan allotjades en la primera capa 
de la web, la Internet visible. Són suficients per a l’àmbit escolar, sobretot 
per a primària. 

També és important interrogar correctament els cercadors perquè si no ens 
podem trobar amb el que, en documentació, s’anomenen soroll o silenci. 

- Soroll documental: es produeix quan es recuperen documents que 
no ens són útils per a la investigació, a més dels que són útils. 

- Silenci documental: es produeix quan no es recupera cap document 
o se’n recuperen que ens són útils. 

Un dels avantatges del llenguatges documentals és que redueixen 
enormement els soroll dels llenguatges naturals. Però tenen l’inconvenient 
que es necessita un entrenament previ per a utilitzar-los. 

 

3.3. Eines específiques dels entorns virtuals: els cercadors 

Els cercadors són les eines que faciliten l’accés a les fonts d’informació 
disponibles al web. Depenent de si aquestes fonts es situen al web visible o 
no, ens caldrà triar cercadors diferents. Per accedir al web visible utilitzarem 
cercadors amb llenguatge natural. 

Els cercadors basats en el llenguatge natural  s’allotgen en una pàgina 
web en la qual s’ofereix consultar una base de dades que agrupa adreces 
de pàgines web juntament amb el seu contingut. El seu ús facilita 
enormement l’obtenció d’una llista de pàgines que contenen informació 
sobre el tema que ens interessa. N’hi ha de tres tipus: motors de cerca, 
metacercadors i directoris. 
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Motors de cerca amb llenguatge natural:  
- Són eines que s’utilitzen per recuperar informació molt precisa 

(dades de persones, organitzacions rellevants, etc) 
- També són útils per recuperar documents específics d’entitats o bé 

associacions oficials, notícies d’interès o llocs web d’aparició recent. 
- Els més coneguts són: Google, Altavista, Yahoo, Vilaweb. 

Metacercadors amb llenguatge natural: 
- Són motors de cerca que fan les seves cerques de manera 

simultània en diversos cercadors, faciliten que es puguin utilitzar 
diferents motors de cerca al mateix temps. 

- Actuen com a intermediaris que remeten les qüestions als motors 
seleccionats i reenvien les respostes a l’usuari. 

- Per exemple: Metacrawler 

Directoris amb llenguatge natural:  
- Són bases de dades de documents organitzats de forma temàtica a 

partir d’una llista de materials generals que pot ser subdividida en 
matèries més específiques. 

- Agrupen les pàgines per temes o matèries en una estructura 
jeràrquica (de més àmplies a més específiques) 

- Són útils quan tenim una idea poc clara d’allò que busquem, volem 
una llista de pàgines sobre allò que ens interessa o necessitem 
informació genèrica sobre un tema concret. 

- Els més coneguts són: Yahoo, Google Directory, Dmoz de l’Open 
Directory Projec. 

Els cercadors basats en el llenguatge controlat  s’allotgen 
normalment en pàgines institucionals o corporatives (biblioteques, 
universitats, empreses, etc) i a partir del seu ús podem accedir a fonts 
primàries del web visible, però filtrades i amb més qualitat, o a fonts 
secundàries que són invisibles als cercadors comuns. N’hi ha de dos 
tipus: motors de cerca i directoris. 

Cercadors amb llenguatge controlat: 
- Els catàlegs de les biblioteques, les bases de dades, les seleccions 

bibliogràfiques o les guies temàtiques inclouen motors de cerca que 
utilitzen llenguatges controlats per a la seva consulta. 

- Eviten el soroll documental i proporcionen més precisió i qualitat en 
la localització de documents. 

Directoris amb llenguatge controlat: 
- Presenten una selecció de documents catalogats i valorats per la 

comunitat. 
- La catalogació està feta amb llenguatge controlat que pot combinar 

llistes de descriptors lliures, paraules clau o sistemes de classificació 
com la CDU. 

- Per exemple: Melí del Departament d’Educació 

 

3.4. Eines per emmagatzemar informació 

Els Marcadors socials:  són eines que s’utilitzen per a emmagatzemar la 
informació a mesura que anem fent les cerques. Es troben a llocs del web 
2.0 que ofereixen un espai gratuït per emmagatzemar, classificar i compartir 
els enllaços preferits i poder fer comentaris sobre ells. Aquests sistemes 
utilitzen l’etiquetatge per organitzar les llistes dels enllaços i són útils per: 
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- Organitzar les cerques a Internet 
- Fer un recull de webs personalitzat 
- Classificar continguts per mitjà d’etiquetes que permeten la 

recuperació de la informació 
- Agilitzar les cerques per mitjà de l’etiquetatge 
- Fer cerques a Internet entre unes quantes persones compartint 

preferits 

Els més utilitzats són: Delicious, Mister Wong, Diigo. 

La sindicació de continguts (RSS) : és una altra eina que ofereix el web 
2.0 i que pot ser útil per als alumnes de secundària. És una forma de 
subscripció a continguts nous d’un web que permet un accés ràpid i àgil 
sense haver de visitar-lo contínuament per veure si hi ha novetats. 

Els agregadors de RSS són un tipus d’aplicació per subscriure’s a fonts de 
notícies en format RSS en les qual s’han d’afegir els RSS dels llocs web 
preferits. Recopila les notícies publicades dels llocs web que hem escollit i 
avisa de les novetats o modificacions que s’hi ha produït. Són útils per: 

- Veure les actualitzacions en un sol lloc web de forma centralitzada 
- Estar al dia 
- Accedir a més informació amb menys temps 
- Personalitzar, controlar i organitzar la informació seleccionada 

Per exemple: Google Reader, Bloglines i Lector de RSS Alesti 

Els sistemes d’emmagatzematge extern : són sistemes per compartir i 
sincronitzar arxius en línia entre diferents ordinadors. Són eines que 
ofereixen espais gratuïts a la xarxa per a emmagatzemar tota classe 
d’arxius. Permeten la creació de carpetes compartides amb la notificació 
dels canvis i dels moviments realitzats. Són útils per: 

- Crear un banc de recursos accessibles en línia des de qualsevol 
lloc 

- Compartir informació 
- Facilitar la distribució d’arxius 
- Mantenir accessibles uns dossiers o portafolis virtuals 

Per exemple: Getdropbox, Box, Livedrive 
 

 
4. Ús ètic i responsable dels recursos informatius  

És necessari que l’alumnat aprengui a utilitzar amb ètica i responsabilitat els recursos 
informatius que ha consultat en el procés de recerca. A l’escola cal aclarir conceptes 
en referència a la propietat intel·lectual i prendre consciència del valor personal i 
professional que va associat a la creació de continguts. També és important iniciar-se 
en la cultura del treball col·laboratiu i en l’actitud de compartir les pròpies obres tot 
determinant estratègies o eines per protegir-les o reivindicar la seva autoria. 

La propietat intel·lectual es refereix a totes les creacions de la ment humana i en 
protegeix les obres, però no les idees ni els fets. La protecció per drets s’autor és 
automàtica a partir del moment que es crea l’obra. 

Les lleis que regulen els drets d’autor de cada país intenten trobar un equilibri entre els 
drets que donen als autors i el dret del públic a accedir i utilitzar les obres.  

El domini públic el constitueixen totes les obres que no estan protegides pels drets 
d’autor i que poden ser utilitzades sense permís o sense haver de pagar a l’autor 
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original. Les obres entren en el domini públic quan acaba el període de vigència de la 
seva protecció (generalment entre els 50 i 70 anys posteriors a la mort de l’autor) 

En els treballs d’investigació escolar es poden utilitzar amb tranquil·litat les obres 
consultades, però cal estalviar-ne el plagi. 

Cal fer la citació bibliogràfica  de tots els documents consultats seguint unes normes 
determinades i de forma acurada. 

• La bibliografia és una llista de documents consultats durant la preparació del 
treball. 

• Serveix per donar credibilitat al treball que es presenta i poder localitzar els 
documents als quals es fa referència. 

• Durant el procés d’elaboració del treball cal anar recollint les dades necessàries 
per a la posterior identificació dels documents consultats. 

• Pautes bàsiques per a una bibliografia: 
o La bibliografia ha d’anar al final del treball 
o La llista s’ordena alfabèticament (generalment el cognom de l’autor) 
o El conjunt d’una bibliografia ha de ser coherent i clar 

• Tenir en compte les normes internacionals de citació bibliogràfica. 
 
Exemples de citació bibliogràfica: 
 

Llibre AUTOR (any). Títol. Lloc: Editorial. Col·lecció, número (si s’escau) 

Article AUTOR (any). “Títol de l’article”. Títol de la publicació periòdica, 
núm. de l’exemplar: núm. de pàgina/es 

Material 
audiovisual 

Titol [suport]. Lloc: Editorial, any. Duració min. 

Document 
en línia 

AUTOR (any). Títol [en línia]. Organització. [Consultat: data]. 
Disponible a: <adreça web> 

(Més informació a les pàg. 125 i 126 del llibre) 
 
 
Llicències Creative Commons  

Quan diem que un contingut està en accés obert a Internet estem considerant la seva 
disponibilitat de forma gratuïta i pública a la Xarxa. L’única condició és mantenir la 
integritat dels textos i els reconeixement de l’autoria fent-ne una citació correcta. 

En aquest sentit a Internet comença ser habitual l’ús de llicències específiques que 
permeten la flexibilització de les lleis de propietat intel·lectual; és el cas de les 
llicències copyleft. Una d’aquestes llicències és la de Creative Commons que permet 
que una obra sigui copiada i distribuïda lliurement sempre que quan s’utilitzi es 
mantingui l’atribució a l’autoria original. És una llicència que ajuda a publicar l’obra feta 
en línia i que permet conèixer exactament a tothom què s’hi pot o no s’hi fer. (Més 
informació als quadres de les pàg. 127 i 128 del llibre) 
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ELEMENTS PER A LA REFLEXIÓ I EL DEBAT 

 

1. Recursos, eines i entorns d’aprenentatge 

En aquest capítol del llibre Blasco i Durban parlen del concepte de recurs educatiu 
per presentar la biblioteca escolar com un recurs imprescindible per a l’escola. 
També exposen el concepte de biblioteca híbrida per a contextualitzar el nou 
model de biblioteca 2.0. 

Aprofitem-ho per a reflexionar i compartir com és la biblioteca del nostre centre: 

• Es visualitza com un recurs educatiu bàsic? 

• Se’n contempla el seu caràcter híbrid? Com? 

• Quina relació hi ha entre BE i TIC: Està sistematitzada? És puntual? No n’hi 
ha cap? 

• El nostre catàleg disposa d’un fons digital segons l’estructura de biblioteca 
2.0 proposada per Blasco i Durban? 

• La biblioteca 2.0 ja és una realitat al nostre centre? Estem en camí de ser-
ho? Ni tan sols ens ho hem plantejat?... 

• Si considerem que la biblioteca del nostre centre hauria de respondre al 
model 2.0 i encara no ho és, quins passos creiem que hauríem de fer per 
avançar, mica en mica, cap aquest objectiu? 

 

2. Els recursos informatius disponibles 

En el Bloc-1, que varem tractar a la sessió anterior, es definia que és la 
competència informacional i quines són les seves 3 fases. Si estem d’acord que la 
1a fase (cerca, selecció i recuperació de la informació) és la que correspon més 
directament de ser tractada des de la BE, cal tenir ben presents quins són els 
recursos informatius que s’hi poden utilitzar. 

En aquest capítol Blasco i Durban ens presenten els recursos informatius que, com 
a responsables d’una biblioteca escolar, hauríem de conèixer i saber utilitzar. 

Podem aprofitar-ho per reflexionar sobre: 

• El grau de coneixement, o no, que en tenim. 

• Si considerem necessari rebre formació sobre alguns d’aquests recursos i/o 
el seu ús. 

• Quin hauria de ser el nostre paper, com a responsables de BE, en relació a  
la difusió i l’ús d’aquest recursos. 

 


