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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 
 
1a sessió (3-11-2011): BLOC 1. PLANIFICACIÓ I ORGANITZACIÓ EDUCATIVA 
 
 
CONCEPTE 
 
 Concepte: què es la CI? 

Ensenyament i aprenentatge de conceptes, habilitats i actituds relacionats amb l'ús de la 
informació, en els quals integren diferents llenguatges i suports comunicatius i impliquen tots 
els processos -cerca de la informació, el seu tractament i el seu ús- que tenen lloc perquè es 
produeixi la transformació de la informació en coneixement. 
 

 Origen del nom alfabetització / competència informacional: en relació als ensenyaments 
universitaris i l'enfocament competencial del currículum 

 Impuls institucional a través dels Programes de biblioteques de les diverses comunitats 
autònomes:  

- Astúries (PLEI: plan de lectura, escritura e investigación de centro, 2007) 
- Catalunya (Programa de biblioteques escolars puntedu: Formació específica en CI el 

segon any i PLEC) 

 Competència informacional i competència digital: estan relacionades però són diferents. La CI 
no es desenvolupa exclusivament en entorns digitals.  (veure quadres pag. 18, 20 i 21) 

 Competència informacional i Pla de lectura de centre (PLEC) 

Lectura i CI són inseparables per a la futura ciutadania del nostre segle. Ambdues es 
retroalimenten, es fonamenten en competències comunes i requereixen d'un enfocament 
curricular integrat. 
Requereix necessàriament col·laboració i treball en equip per part dels docents i dels 
claustres. 

 
 
MODELS PER A LA COMPETÈNCIA INFORMACIONAL 
 
 Presentació dels diversos models per a treballar amb la informació apareguts entre els anys 

1988 i 2008. Tots tenen en comú diverses fases que s'inicien amb el reconeixement de la 
necessitat d'informació i arriben fins a la revisió del procés, passant per la localització i 
selecció de materials, comprensió i organització de textos, i l'avaluació i la comunicació dels 
resultats. 

- Big6 (1988) 
- Kuhlthau (1991) 
- OSLA (Ontario School Library Association) (1999) 
- Arekkano (2001) 
- Big Blue (2002) 
- Gavilán (2006) 
- Quintana (2006) 
- Durban (2007): model utilitzat per Programa de biblioteques escolars puntedu 

1. Cerca i recuperació de la informació 
2. Anàlisi i tractament de la informació 
3. Comunicació i aplicació del coneixement 
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 Model de les tres fases: cerca, tractament i comunicació 

- Objectiu: facilitar la creació de programes sistemàtics als centres que es concretin en 
els diferents nivells educatius o contextos d'aplicació. Així s'afavoreix el creixement 
personal i social de l'alumnat activat en el procés d'assoliment dels diferents graus de 
la competència. 

A. Aprèn a pensar 
B. Aprèn a decidir 
C. Aprèn a compartir 

- El currículum especifica els objectius i els continguts de la CI, però no formula de 
manera explícita un model base per sistematitzar-la. 

- Aquest model no posa l'accent en la tecnologia emprada, sinó en els processos 
cognitius i lingüístics que s'activen en la gestió de la informació i en la creació de 
coneixement. 

- Distribueix en 3 grups diferenciats les capacitats i les habilitats a desenvolupar 
relacionades amb la informació, amb l'objectiu de permetre'n la progressió en diferents 
nivells educatius. 

1. Cerca i recuperació 
2. Anàlisi i tractament 
3. Comunicació i aplicació 

- Cal diferenciar el què és gestió d'informació del què és gestió del coneixement. No 
confondre els termes dades, informació i coneixement (veure quadre pàgina 29) 

- La transformació de la informació en coneixement és un dels objectius transversals i 
innovadors que més es repeteixen a les competències bàsiques formulades per la 
LOE. 

- QUADRES pag 31 i 32: 

1. Cerca i recuperació: planificar, localitzar, seleccionar i obtenir 

2. Anàlisi i tractament: comprendre, extreure, sintetitzar i ordenar 

3. Comunicació i aplicació: generar, compartir, avaluar i transferir 

 
 
 
 
 
 
 
 
LA COMPETÈNCIA INFORMACIONAL I EL CURRÍCULUM 
 
 Definicions bàsiques: 

- Currículum: conjunt d'objectius, competències bàsiques, continguts, mètodes pedagògics i 
criteris d'avaluació dels diferents ensenyaments. 

- Competències: capacitat d'utilitzar les coneixements i habilitats, de manera transversal i 
interactiva, en contextos i situacions que requereixen la intervenció de coneixements 
vinculats a diferents sabers. 

- Aprendre per competències: l'aplicació de coneixements (saber), habilitats (saber fer) i 
actituds (saber ser i saber estar) a la resolució de problemes en contextos diferents, amb 
qualitat i eficàcia. 
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 A partir de la definició del terme competència, la LOE, a l'annex I, assenyala vuit 
competències bàsiques:  
 
 

Àmbit Competència 

Competències comunicatives 1. Competència comunicativa lingüística i audiovisual 

2. Competència artística i cultural 

Competències metodològiques 3. Tractament de la informació i competència digital 

4. Competència matemàtica 

5. Competència d’aprendre a aprendre 

Competències personals 

Competències específiques: 
Conviure i habitar el món 

6. Competència d’autonomia i iniciativa personal 

7. Competència en el coneixement i la interacció amb el 
món físic 

8. Competència social i ciutadana 

 
A simple vista pot semblar que la competència més propera a la CI és la "Tractament de la 
informació i competència digital, però cal tenir present que: 

- La CI ni es nova ni és només digital 
- No és només metodològica 
- Ha estat sempre present als currículums, lligada al desenvolupament de la competència 

lectora i als treballs de recerca 
- La irrupció de les TIC l'ha fet aflorar amb força i prendre nom propi 

I que hi ha aspectes d’altres competències bàsiques que ajuden a perfilar amb més precisió la CI 
dins del currículum. 
 
 Les habilitats de les competències bàsiques que entren en joc en la CI es poden 

visualitzar de manera sintètica així: 

 
 
 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Concreció de les habilitats comunes entre les competències bàsiques i la CI als quadres de les 
pàgines 43 i 44 

Competència comunicativa 
lingüística i audiovisual. 
 
Facilita l’accés i la gestió de la 
informació, la construcció i la 
comunicació dels coneixements 
 
 

Competència en el tractament de 
la informació. 
 
Habilitats que van des de l’accés a 
la informació fins a la seva 
transmissió 

 
Competència d’iniciativa 
personal. 
 
Habilitats per proposar-se objectius, 
planificar i portar a terme projectes 
individuals o col·lectius 

 
Competència d’aprendre a 
aprendre. 
 
Habilitats per obtenir informació i 
transformar-la en coneixement propi 

 

COMPETÈNCIA INFORMACIONAL 
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 Des de l’enfocament competencial, les diferents àrees curriculars no són una finalitat sinó un 
mitjà per assolir unes competències enteses com a objecte principal del nou ordenament. Així 
doncs, cadascuna de les àrees contribueix al desenvolupament de diferents competències i, a 
la vegada, cada una de les competències bàsiques s’assolirà com a conseqüència del treball 
en distintes àrees. 

 Principis que són més rellevants per al tractament de la CI en les diferents àrees del 
currículum: 

- El context i les situacions d’aprenentatge: totes les matèries es fan ressò que 
l’aprenentatge més òptim és el que prové de la realitat més propera i significativa per a 
l’alumnat. 

- L’enfocament competencial del currículum: moltes de les habilitats que es fomenten 
des de les diverses disciplines són les que caracteritzen la CI. 

- L’enfocament comunicatiu i interdisciplinari: l’enfocament competencional requereix 
transversalitat. Per aprendre a comunicar és necessari que en les diferents matèries es 
generin situacions comunicatives i projectes o tasques en la resolució dels quals calgui 
activar totes les habilitats requerides. 

- La diversitat en les formes de treball: utilització de diverses formes de treball en el 
plantejament de qualsevol tasca educativa 

 Estratègies didàctiques que promouen un aprenentatge per investigació: en general 
qualsevol estratègia didàctica de base constructivista on l’aprenentatge se centra en l’alumnat 
pot ser apropiada per afavorir un enfocament informacional. Les que tenen més difusió en els 
centres educatius són: 

- L’aprenentatge cooperatiu: és un terme genèric per referir-se a un grup de 
procediments d’ensenyament que parteixen de l’organització de la classe en petits 
grups mixtos i heterogenis on els alumnes treballen conjuntament de manera 
coordinada per resoldre tasques acadèmiques i aprofundir en el seu propi 
aprenentatge. 

- Els projectes de treball: constitueixen una estratègia basada en el desenvolupament 
d’una tasca, temàtica, dubte o problema que tingui sentit per a l’alumnat. Cal fer un 
buidatge dels coneixements previs, pluja d’idees, planificar, cercar informació, fer una 
tria i representar els nous coneixements. En els projectes de treball tenen molta 
importància els materials i les fonts d’informació. Cal que siguin variades per aprendre 
a enllaçar informació o contrastar-la o ampliar-la. 

- L’aprenentatge basat en problemes: funciona capgirant el procés d’aprenentatge 
convencional. Primer es planteja un problema, i a partir de la delimitació d’allò que ja es 
coneix i d’allò que no se sap, s’estableixen els objectius i s’identifiquen les necessitats 
d’aprenentatge. Durant el procés d’interacció que manté l’alumnat per analitzar, 
entendre i resoldre el problema s’intenta aconseguir el desenvolupament de les 
habilitats d’anàlisi, de síntesi i de comunicació de la informació. 

- Veure quadre pàgina 56 

 

 

ORIENTACIONS PER A LA PROGRAMACIÓ 

 Objectius i continguts de la LOE per a la CI 

La detecció en el currículum dels elements directament  relacionats amb la CI és l’element de 
partida per determinar la implicació de la CI amb cada una de les matèries i per desenvolupar 
programacions coordinades que en facilitin l’assoliment.  
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Atès que la CI és, en essència, interdisciplinària s’ha partit de la base de les orientacions 
recollides en el desplegament curricular. Tant els objectius com els continguts s’han 
seleccionat entre totes les matèries curricular per facilitar la visió transversal de l’enfocament 
informacional. 

Objectius i continguts que identifiquen les tres fases del model que es proposa: 

- Fase 1: cerca i recuperació de la informació 

o Selecció d’objectius: quadre pag. 64 

o Selecció de continguts per primària: quadre pag. 66 i 67 

- Fase 2: anàlisi i tractament de la informació 

o Selecció d’objectius: quadre pag. 64 i 65 

o Selecció de continguts per primària: quadre pag. 68 i 69 

- Fase 3: creació i comunicació de coneixement  

o Selecció d’objectius: quadre pag. 65 i 66 

o Selecció de continguts per primària: quadre pag. 71 

 

 La CI en l’organització dels ensenyaments 

Perquè el desenvolupament de la CI sigui eficient, és convenient visualitzar-ne tots els 
recursos, les eines, les habilitats i els valors, els objectius i els continguts en les propostes de 
programació específiques. Ara bé, és en projectes de caràcter transversal on realment es posa 
en joc tot el potencial de la competència. 

L’organització dels ensenyaments obligatoris relacionats amb la competència informacional es 
correspondria amb la distribució següent: 

Curs Treball Currículum comú Currículum optatiu 

Cicle Inicial 
Cicle Mitjà 
Cicle Superior 

 
Projecte 
interdisciplinari 

 
Totes les matèries 

 

1r ESO 
2n ESO  
3r ESO 

 
Treball de síntesi 

 
Totes les matèries 

Tècniques d’estudi 
Matèria optativa CI 

4t ESO 
Projecte de recerca 

Totes les matèries, 
incloses les optatives 
específiques 

 

A aquesta estructura s’afegiria el Treball de recerca de Batxillerat. 

 

 Competència informacional i avaluació 

L’avaluació no s’ha de limitar a emetre una qualificació final sobre el coneixement adquirit, sinó 
que estableix el grau d’adquisició d’una competència en diferents moments del procés 
d’aprenentatge per tal de controlar en diferents moments la consecució dels objectius 
establerts: avaluació inicial o diagnòstica, avaluació de procés o formativa, avaluació final o de 
promoció. 

Criteris d’avaluació de la CI per primària: quadres pag. 83 i 84 

 


