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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 
 
3a sessió (23-02-2012): BLOC 2. CONCRECIONS PER AL TREBALL A 
L’AULA 
 
 
ORIENTACIONS PER AL DISSENY D’UNA ACTIVITAT DE RECERCA 
 
 
Consideracions respecte a la seqüència didàctica competencial 

1. És imprescindible reflexionar sobre els processos globals implicats en la realització 
d’una activitat de recerca i sobre quines han de ser les consideracions didàctiques 
a tenir en compte per incorporar aquesta metodologia en el desenvolupament 
d’una seqüència formativa. 

2. És important facilitar al professorat orientacions i pautes perquè pugui efectuar una 
planificació i un disseny acurats de les activitats de recerca i evitar que el fet de 
dur-les a terme impliqui, en la seva preparació, una inversió d’esforços i de temps 
excessius. 

3. Segons les orientacions i els models per formalitzar les programacions didàctiques 
de Primària i de Secundària establertes pel Departament d’Educació, la descripció 
de les activitats didàctiques consisteix en una seqüència que consta de 4 fases: 

1. Exploració de les idees pròpies 
2. Introducció de nous continguts 
3. Estructuració dels coneixements 
4. Aplicació del coneixement 

4. En una didàctica competencial no es tracta de deixar de transmetre continguts sinó 
d’ensenyar a pensar amb els continguts, a partir dels continguts i a través dels 
continguts. 

 

Formulació de preguntes i disseny de tasques 

 Segons les orientacions del desplegament curricular competencial cal plantejar una 
estructura de tasques per al tractament dels continguts considerant les 
competències bàsiques i la visió d’un currículum integrat. 

El disseny de la realització d’una activitat de recerca a l’aula plantejada com a 
tasca o projecte des del desencadenant d’una situació-problema, encaixa amb les 
orientacions competencials esmentades. 

La resolució de situacions-problema requereixen l’ús de recursos informatius i 
provoquen processos d’investigació. 

 Segons Guida Al·lès (2010) podem definir una tasca com una situació-problema o 
una pregunta complexa, que no es pot resoldre sense dur a terme un procés 
compartit de planificació, recerca, tractament i valoració de la informació, i que es 
comunica a una audiència pública a través d’un producte (conferència, vídeo, 
dramatització, pòsters, ràdio, judici, debat...) que suposa crear quelcom nou. 
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 Les tasques determinen una estructura integrada d’activitats i exercicis alhora que 
persegueixen un producte social rellevant que representa un coneixement en 
acció. 

 En el disseny de la tasca el repte és generar bones preguntes que estimulin el 
coneixement i mobilitzin les competències. 

 Es poden determinar diferents tipus de tasques en relació amb els diferents tipus 
de processos cognitius que es poden activar i desenvolupar en l’alumnat. 

 A l’aula, és necessari provocar-hi el raonament, i activar, de forma explícita, 
estratègies cognitives que portin a la realització d’operacions mentals específiques, 
ensenyar a aprendre i a pensar de forma que l’individu pugui tenir autonomia de 
pensament i recursos intel·lectual sòlids. 

 Tenir en compte la Taxonomia de Bloom realitzada el 1956 i actualitzada el 2000 
per Lorin Anderson i David R. Krathwohl (quadre pag. 133) 

 També cal tenir en compte que les habilitat cognitives actives i reclamen el 
desenvolupament d’habilitats comunicatives i lingüístiques. 

Cal visualitzar el producte final com un mitjà pel qual l’alumnat activa les 
anomenades habilitats cognitivolingüístiques. (veure quadre de les capacitats, 
habilitats i accions cognitivolingüístiques  -Roser Canals, UAB 2005- a la pag. 134) 

 

Estratègies didàctiques i gestió social de l’aula 

 Actualment un dels reptes que tenim plantejat és disposar d’estratègies adequades 
per aconseguir que la majoria de l’alumnat aprengui adequadament. 

 Les estratègies didàctiques són un element més de les decisions que pren el 
professorat a l’hora d’organitzar situacions pràctiques a l’aula. El docent ha de 
prendre moltes decisions: el tipus de tasques que proposa a l’alumnat, la gestió del 
temps i de l’espai, la seqüenciació i l’organització dels continguts, la presentació i 
l’ús dels materials, la modalitat del seguiment i d’ajuda pedagògica que 
proporciona als educands. 

 Les possibilitats de disseny d’una activitat de recerca són moltes i remeten a la 
creativitat del mestre o l’equip docent encarregats de dissenyar-la. En aquest sentit 
el professorat necessita estructures de suport, principalment de dos tipus: 

o Orientacions per guiar el desenvolupament del procés d’investigació 

o Eines o instruments per registrar els aprenentatges i facilitar l’avaluació tant 
d’estratègies a aplicar com els continguts 

 El desenvolupament del procés de la gestió social de l’aula és un element 
essencial que també cal planificar, perquè és on realment es vincula la concepció 
que es té sobre l’ensenyament i l’aprenentatge. 

Segons Núria Giné i Artur Parcerisa (2003), en el paper del professorat en la 
interacció social a l’aula, caldrà: 

1. Un plantejament de les tasques amb objectius clars i compartits i uns 
obstacles a superar clarament especificats, i precisar sempre els 
mecanismes de recompensa que s’ofereixen a l’alumnat 

2. Una diversificació de les formes d’agrupació de l’alumnat. Treball en grups 
cooperatius, treball per parelles, treball individual 
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3. Un ús variat de temps de classe: exposicions, treball individual, treball en 
petit grup, posades en comú en gran grup... 

4. La distribució no jerarquitzada de l’espai de l’aula que faciliti la interacció 
entre l’alumnat i entre aquest i el professor perquè es pugui treballar 
còmodament sense interferències 

 

Les etapes del procés de recerca dins la seqüència didàctica 

 Hem de considerar la investigació com un procés intel·lectual propi que permet, 
per una banda, desenvolupar determinades habilitats informacionals i, per l’altra, 
activar estratègies que fomenten el desenvolupament del pensament reflexiu i la 
construcció del coneixement. 

 Una metodologia didàctica basada en la investigació ha de projectar la seva 
realització en dos àmbits (Cañal, 1997) 

- Cap al desenvolupament dels objectius generals de l’educació 
- Cap al desenvolupament de l’esperit científic i el domini de les operacions 

intel·lectuals pròpies de la metodologia científica 

 Cal l’aplicació d’un model per articular processos de recerca tutelats que 
pretenguin desenvolupar un aprenentatge per investigació. 

 Les principals etapes que podem identificar del procés de recerca en relació a la 
seva incardinació didàctica són: 

1. Inici amb un punt de partida motor 
2. Activació de coneixement previs 
3. Emissió d’una hipòtesi 
4. Planificació de la investigació 
5. Realització de les activitats planificades 
6. Interpretació dels resultats i obtenció de conclusions 
7. Expressió i comunicació dels resultats de la investigació 
8. Reflexió sobre allò après i el procés seguit 

 L’abordatge didàctic de les etapes del procés d’investigació ha de desenvolupar-se 
tenint en compte aquestes consideracions pedagògiques: 

- L’aprenentatge és un procés d’interacció entre el què se sap i el què s’ha 
d’aprendre 

- L’aprenentatge és un procés social 
- L’aprenentatge és un procés situat en un context 
- L’aprenentatge és un procés metacognitiu on s’activa la consciència dels 

propis coneixements sobre allò que s’està aprenent 

Com a conseqüència, com indica Wray, D. (2000) 
- Hem d’assegurar que l’alumnat disposi de coneixements previs suficients 
- Hem d’oferir oportunitats d’interacció comunicativa, tant en grups petits com 

amb el professor 
- Hem d’assegurar l’existència de contextos d’aprenentatge significatius 
- Hem de procurar que l’alumnat sigui conscient de la seva pròpia reflexió i el 

seu aprenentatge 

 Aquestes són les coordenades que dibuixen el marc on cal situar el 
desenvolupament de les tres fases d’un procés d’investigació agrupades en dos 
àmbits:  

- Cerca i tractament de la informació 
- Generació i comunicació de coneixement 
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Fase Aspectes a desenvolupar Sessions Lloc Responsable 

 
 
 
Cerca i 
recuperació 
d’informació 
 
 

1. Determinar les necessitats 
d’informació 

2. Concretar característiques 

 
Aula ordinària Professorat 

3. Preparar l’estratègia de cerca  Biblioteca Biblioteca 

4. Localització 
5. Valoració 
6. Selecció i emmagatzematge 

temporal 

 
Biblioteca  
Aula 
d’informàtica 

Biblioteca  
TIC   
professorat 

 
Anàlisi i 
tractament de 
la informació 
 

- Anàlisi i manipulació de la 
informació seleccionada 

- Organització de la informació 
seguint el guió definitiu 

- Arribar a unes conclusions 

 
Aula ordinària 

Aula 
d’informàtica 

 
 
 
 
 
Professorat 

 
Comunicació 
i aplicació 
 

- Elaboració d’un producte: treball 
escrit, presentació digital, mural, 
exposició oral, entrada d’un bloc, 
revista, etc. 

- Exposar-ho a la resta de 
companys i/o altres companys 
del centre 
 

 
Aula ordinària 

Biblioteca 

Altres espais 
del centre 
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PAUTES PER GUIAR EL PROCÉS DE CERCA I RECUPERACIÓ DE LA 
INFORMACIÓ 

Guia per desenvolupar el procés de cerca i recuperació de la informació 

 Dins de la competència informacional, la fase de cerca i recuperació de la 
informació és la més complexa i poc sistematitzada a les escoles, però és 
necessari proposar una metodologia de treball per portar a terme aquest procés de 
manera eficaç. 

 Proposem una metodologia simple en tres etapes, les quals responen a tres 
preguntes que l’alumnat, a l’hora de plantejar el seu treball d’investigació, 
necessàriament s’ha de plantejar: 

1. Què cerco i per què? 
2. Com i on trobaré la informació? 
3. Què he trobat del què buscava? 

 Abans de desenvolupar tota la seqüència  cal distingir entre: 

- Cerca guiada: fa referència a activitats on les fonts d’informació han estat 
filtrades prèviament de manera que l’alumnat s’hi pot adreçar de forma 
directa per seleccionar la informació que necessita. Per exemple, webquest, 
caceres del tresor, etc. o recursos impresos específics de la biblioteca.  

- Cerca lliure pautada: fa referència a activitats on les fonts d’informació i 
l’estratègia de cerca no han estat acotades prèviament. L’alumnat s’adreça 
directament a les fonts però seguint unes pautes clares i uns coneixements 
específics que l’ajuden a desenvolupar criteris de selecció propis. 

- Cerca autònoma: és aquella que pot dur a terme l’alumnat de manera 
eficaç i sense necessitat de pautes ni criteris previs perquè aquests ja han 
estat assolits 

 Tipus de cerques recomanades per primària, secundària i batxillerat: 

- Primària: cerca guiada i cerca lliure pautada 
- ESO: cerca guiada, cerca lliure pautada i cerca autònoma 
- Batxillerat: cerca lliure pautada i cerca autònoma 

 Metodologia en el procés de cerca i recuperació de la informació 

Aquest apartat és molt important per visualitzar d’una manera clara el nostre 
acompanyament, com a docents, a l’alumnat en el seu procés d’aprenentatge.  

El quadre següent sintetitza tot el procés, però per tenir-ne un bon coneixement és 
imprescindible la lectura de les pàgines 142 a 162 del llibre. 
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Matriu guia per a la realització d’una activitat de “cerca i recuperació de la 
informació” 

Aquesta matriu és una bona pauta que podem seguir a l’hora de fer amb l’alumnat un 
treball que impliqui cerca d’informació. 

Veure la matriu a les pàgines 163 a 166 del llibre. 

 

 

 

 

 

 

EXEMPLES D’APLICACIÓ, MATERIALS DIDÀCTICS I EINES 

 

Exemple de planificació d’una activitat 

Mostra un exemple de planificació d’una activitat concreta.  

 Hi ha una matriu que mostra la planificació d’una activitat concreta en l’àmbit del 
professorat i de la coordinació del centre, des de la perspectiva de la competència 
informacional. (pàgines 167 i 168) 

El model genèric d’aquesta plantilla el trobem a les pàgines 138 i 139. 

 Hi ha una altra matriu que mostra la planificació de la fase de cerca d’una activitat 
concreta, en l’àmbit de l’alumnat, plantejada des de la perspectiva de la 
competència informacional. (pàgines 169 a 171) 

El model genèric el trobem a les pàgines 163 a166 

 També es presenten alguns exemples simulats d’algunes parts pràctiques de 
l’exemple desenvolupat a les matrius anteriors. 

 

Fase de cerca i recuperació. Materials didàctics, portals i bibliografia 

 Recull de tutorials d’auto aprenentatge: biblioteques públiques de Salt, 
EDU365CAT, Aula Activa, Glòria Durban, etc. 

 Materials didàctics: WebQuest, Caceres del tresor, Una investigación de libro, etc 

 

Eines 2.0 per a l’emmagatzematge, el tractament i l’edició 

Recul de marcadors socials, sindicació de continguts i emmagatzematge: 

 Marcadors socials: Delicius, Mister Wong, Diigo 

 Sindicació de continguts (RSS): Google, Bloglines, Alesi 

 Emmagatzematge extern: Dropbox, Box, Livedrive 

 Eines de tractament: Mindomo, Bubbl.us, Gliffy, Cmapstool 

 Creació de texttos de forma col·laborativa: Wikispaces, Google documents 

 Tractament d’imatges i vídeos per a l’edició: Picnik, Comiqs, Moviemaker 
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Recull d’eines d’edició i publicació de continguts: 

 Edició i publicació de documents digitals:  

- Edició de webs amb eines 2.0: Google sites, Wix.Flash 

- Projectes multimèdia i audiovisuals: Documenta, Improvisa 

- Pòsters: Glogster. Pòsters interactivos 

- Publicacions digitals: La prestatgeria, Camaleo, Mixbook, Myebook 

 Edició de blocs i publicació de posts: 

- Generals: Blogger, Wordpress 

- Àmbit educatiu: Blocs.xtec.cat, Edublogs 

 Publicació de presentacions multimèdia: 

- Presentacions multimèdia i documents d’Office: Slideshare 

- Fotografies i música: Slide 

- Sincronitzar música en una presentació: Myplick 

 Comunicació a distància: 

- Missatgeria: Google Talk 

- Telefonia: Skype 

- Videoconferència: PalBee 

 Portals especialitzats: Butlletí TIC, Formación en didàctica TIC, Catálogo de 
resursos didácticos TIC, Blog de buenas prácticas TIC 2.0 
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ELEMENTS PER A LA REFLEXIÓ I EL DEBAT (per a la 3a sessió del seminari) 

 

En aquesta part del llibre es concreta com s’hauria de posar en pràctica aquest model 
de la competència informacional als centres i es proposa unes pautes molt definides 
que ens poden ajudar a fer-ho. 

Podem aprofundir en el tema al web Cinfo aula: hi ha informació, recursos i materials 
didàctics per a posar-ho en pràctica: 

https://sites.google.com/a/xtec.cat/cinfo-aula/home 

 

 

Reflexionem sobre: 

- Cadascú de nosaltres, ho treballa així amb el seu  l’alumnat a l’aula? 

- Considerem necessària una planificació de centre que afavoreixi l’assoliment 
de la competència informacional en l’alumnat. 

- Quina part del procés ens correspondria tractar amb els alumnes a la 
biblioteca? 

 

 

Pràctica:  

 Proposo fer una activitat pràctica que ens permetrà reflexionar sobre el procés de 
les 3 fases de la competència informacional i el nostre paper, com a mestres, amb 
l’alumnat. 

 Per fer-la necessitarem tenir el quadre de les pag. 31 i 32 del llibre  

 

 

I un pensament: 

A l’últim punt del llibre Eines 2.0 per a l’emmagatzematge, el tractament i l’edició, 
es presenten nombroses eines que precisen capacitats digitals, a més de les 
informacionals que estem treballant. 

Em pregunto si tenim prou coneixement d’aquestes eines i si les sabem utilitzar. 
Podria ser aquest tema una idea de formació pel seminari del proper curs? 

 

https://sites.google.com/a/xtec.cat/cinfo-aula/home

