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RECURSOS PER A DESENVOLUPAR LA  
COMPETÈNCIA INFORMACIONAL 

(Anna Blasco, 2013) 
 
 

Podem considerar que la utilització de mitjans d’ensenyament adequats al tipus 
d’intervenció didàctica que s’ha de realitzar motiven l’aprenentatge i estimulen la 
participació creadora dels estudiants.  Per això és necessari presentar aquí un ventall 
de possibilitats per a facilitar la tasca del professorat per a l’ensenyament i 
aprenentatge de la competència informacional. Cal considerar la possibilitat d’utilitzar 
diversos tipus de recursos en funció de la necessitat educativa plantejada. 
 
Com a recursos educatius entenem aquelles eines mediadores del procés 
d’ensenyament i aprenentatge utilitzades per professors i alumnes que contribueixen a 
la participació activa tant individual com col·lectiva sobre l’objecte de coneixement. 
Serien tots els components que actuen com a suport dels mètodes didàctics amb 
l’objectiu d’aconseguir les fites plantejades. 
 
Veiem que el concepte de recurs didàctic és molt ampli ja que engloba tant els 
materials com els mitjans, considerant així com a recurs tots aquells objectes que 
tenen la intenció de ser utilitats didàcticament. 
 
No podem oblidar que la utilització dels recursos ha de respondre a un motiu 
pedagògic i no tecnològic. D’aquí ve la necessitat de visualitzar de manera integrada i 
vinculada l’ús tant de la biblioteca escolar com de les TIC i els materials i eines 
específiques que tant una com l’altra disposen, perquè la realitat social cap a on ens 
adrecem és la de l’existència d’una societat dual. Una societat on la convivència de 
tecnologies i suports n’ha d’evidenciar l’ús normalitzat  en una cultura multimodal. 
 
A l'hora de dissenyar i plantejar activitats didàctiques que contribueixin al 
desenvolupament de la competència informacional, cal tenir en compte la web 2.0 i les 
nombroses potencialitats educatives de les seves eines. Aquestes afavoreixen el 
treball col·laboratiu, els processos de construcció conjunta de coneixement i la creació 
de contingut digital que ràpidament  pot ser publicat a la xarxa. El nostre alumnat és 
nadiu digital coneixedor i usuari de les eines que té a l’abast, però és tasca del 
professorat veure la utilitat didàctica de cadascuna d'aquestes eines i utilitzar-les de 
manera significativa a l'aula. Al darrere de l’ús de cada eina hi ha d'haver clarament 
uns objectius didàctics a assolir. 
 
Amb l’objectiu de contribuir, classificar i definir algunes d'aquestes possibilitats 
educatives que faciliten el desenvolupament de la Competència informacional, tot 
seguit presentem una relació de recursos classificats en funció dels seus diferents 
àmbits. 
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1. Recursos per a l’àmbit 1: Cerca i recuperació de la Informació 
 

  FONTS D’INFORMACIÓ 

Obres de 
referència i 
Publicacions 
periòdiques 
 
 

• Edu365. Escriptori de Primària 
• Edu365. Escriptori de Secundària 
• Les fonts d'informació (Biblioteques públiques de Salt) 
• Enciclopèdies, diccionaris, bancs d'imatges, etc. (Servei Educatiu 

del Bages) 
• Premsa i revistes (Biblioteques públiques de Salt) 
• Fons local de publicacions periòdiques digitalitzades (Diputació de 

Barcelona) 
• Materials audiovisuals (Biblioteques públiques de Salt) 

 
Monografies i 
Fonts secundàries 
 
Útils per a la 
localització dels 
documents en 
biblioteques 
físiques o  
digitals. 

• Epèrgam - Aplicació per a la gestió de biblioteques escolars 
• Genius. Catàleg infantil  (Diputació de Barcelona)  
• Catàlegs en línia (Biblioteques públiques de Salt) 
• La biblioteca digital escolar (Glòria Durban) 
• Biblio virtual (Biblioteques públiques de Salt) 
• Bases de dades (Servei Educatiu del Bages) 

EINES DE CERCA  

Motors de cerca 
Directoris i 
meta-cercadors 

• Recull de motors de cerca 
• CerCAT. Directori d'Internet en català   
• Cercadors especialitzats: 

• XTEC. google i  Merlí (dins la pàgina principal de l’XTEC) 
• Google acadèmic 
• RECERCAT (Dipòsit de la Recerca de Catalunya)  

MATERIALS DIDÀCTICS 

Tutorials o fitxes 
de treball que 
faciliten l’ús de 
tècniques i 
estratègies de la 
cerca, 
localització i 
avaluació de la 
informació. 

• La formación de usuarios en la biblioteca escolar.  Baró, Mònica; 
Mañá, Teresa (2002).. Málaga: Junta de Andalucía.  Educación 
Primaria;  Educación Secundaria.  

• Itinerari Formatiu - ESO. Per arribar a ser un expert en informació. 
Durban, Glòria (2005). 

• Tutorial del procés de cerca. Bachillerat. Durban, Glòria (2006). 
• Estudiar e investigar en la biblioteca escolar. La formación de 

usuarios. Illescas Núñez, Ma. Jesús. Pamplona: Gobierno de 
Navarra,2003. Bibliotecas Escolares. Serie Verde, 4. 

• No et perdis. Taller de recerca a Internet per a infants. Biblioteques 
públiques de Salt (Girona) 
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• Activitats cerca i selecció d'informació per a text lliure. Eines de 
l'escriptori de l'edu365.com   

• La biblioteca mediateca. D'infantil a secundària. Proposta de treball. 
GRUP BIBLIOMEDIA (2005).  Barcelona: Associació de Mestres 
Rosa Sensat. 

• L’ obtenció d'informació. Organització de les fonts d’informació a un 
centre de secundària. 

• TILT.  Tutorial sobre Habilitats informacionals. Universidad de 
Texas. Traduït al català pel Servei de Biblioteques de la UPC.   

 

2. Recursos per a l’àmbit 2: Tractament de la informació 
 

Estructurar i 
organitzar 

•  Organització i temporització de tasques: Faciliten organitzar 
l’alumnat en grups de treball de manera que poden compartir en 
línea les tasques a dur a terme:  Google grups, Google Calendar, 
Doodle.  

•  Mapes  mentals o conceptuals: Faciliten estructurar les idees 
de forma jeràrquica  o a partir d’un nucli central. Per exemple: 
Spicy nodes , Inspiration, Exploratree ,  FreeMind , Comapping,  
Mindomo, Mind 42 , Mindmeister ,  

• Taulers de notes: Eines que faciliten penjar notes virtuals:  
WallWhiser, lino.it 

•  Línies de temps. Integració d’elements multimèdia per mostrar 
el pas del temps:  Dipity,   Xtimeline, Rememble, Timetoast:  

•  Marcadors Socials Els sistemes de marcatge en línia faciliten 
l’emmagatzematge i organització compartida de  les adreces 
(URL) de webs d’interès. Això facilita endreçar i estructurar les 
cerques en un treball  de grups.  Un exemple conegut  és  
del.icio.us o també diigo 

•  Bases de dades Aplicacions que recullen estructuradament 
informació, bibliografia, enllaços, imatges. Per exemple: OPen 
Base 

 

Modificar i 
sintetitzar 

Hi ha aplicacions web 2.0  que faciliten la gestió col·laborativa de la 
informació. Són ideals per a treballs de grup en projectes o recerca:  

• Wikis. Faciliten compartir la informació trobada , així com destriar, 
seleccionar analitzar i valorar el material rellevant: Una aplicació 
força estesa es Wikispaces  

• Documents compartits en línia Google.docs (dins de Drive). A 
més de compartir documents en línia, també dóna la possibilitat de 
publicar formularis i de recollir les dades en una bases de dades en 
format de full de càlcul.  

• Elaboració de ressenyes online: Projecte Educawiki 
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3. Recursos per a l’àmbit 3: Comunicació de la informació 
 

Creació  i  disseny 

Des d’una senzilla presentació de diapositives fins l’elaboració 
d’objectes multimèdia complexos hi ha tot un ventall d’eines que 
faciliten afegir disseny i qualitat als productes finals. 

• Presentacions, animacions i vídeos: Movie maker, Picassa,  
Animoto, Myplick , VI.XTEC, Youtube, Slideshare, Issu,	  	  Prezi 
o Exemple de presentació d’un conte amb Slideshare: El 

Sultà i els ratolins 
 

Publicació i difusió  

• Ràdio: (XTEC.Radio) i podcasts (Blip TV) 
• Wikis. Són eines també útils per difondre els resultats d’una 

recerca o un projecte. Exemple amb wikispaces. 
• Blocs. Substitueixen amb avantatges la clàssica revista 

escolar. Podem trobar una àmplia mostra a XTECblocs. 
Exemple d’un bloc d’alumnes de secundària creat amb Blogger 

• Llibres virtuals  La prestageria de l’XTEC, Calaméo, Mixbook. 
Exemple d’un llibre creat per alumes amb Myebook,  

Tant les wikis com els blocs i els llibres virtuals permeten, a més, 
incorporar diferents objectes multimèdia que hagi pogut crear 
l’amunat: presentacions, animacions, vídeos o podcats... 

o Exemple de Wiki d' animació a la lectura mitjançant el 
podcasting. 

o Exemple de publicació de microcontes 
 

Avaluació • Enquestes i formularis on line:  Formularis de Google Drive, 
Encuestafacil.com  
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4. Recursos que actuen en els tres àmbits 
 

ESTRATÈGIES 

Projectes de 
treball 

Estratègia didàctica en que el grup classe ha d’organitzar i ampliar els 
coneixements que ja té sobre un tema amb l’objectiu d’ aprendre a 
transformar la informació en coneixement. 

• Exemples d’enfocament en un centres de Primària. Exemple 1; 
Exemple 2 

Treballs de 
recerca 

• Projecte de recerca- 4t ESO. Espai destinat al professorat per 
ajudar-lo a emprendre un procés de recerca a partit del 
desenvolupament de la competència informacional. Servei 
Educatiu Pallars 

• Com iniciar un treball de recerca. ESO / Batxillerat.  Durban, 
Glòria (2007). 

• El treball de recerca a batxillerat. Eines metodològiques. Albert 
Piñero.  

• Exemples de plantejaments de projectes de recerca a 4t d’ESO 
que treballen els tres àmbits de la competència informacional: 

−  Exemple 1   – Exemple 2  
• Es de libro. Una investigación de libro  -  Actividades para 

alumnos. ESO y Bachillerato  CEDRO, 2007 [Disponible en 
català]. 
 

Aprenentatge 
basat en 
problemes (ABP) 

Aquest enfocament funciona donant-li la volta al procés 
d'ensenyament convencional. L’alumnat rep una qüestió a 
resoldre de la que no posseeix informació suficient. Això els porta 
a trobar la informació adequada i adquirir les habilitats 
necessàries per a resoldre el problema. 

• Exemple d’activitat ABP: Canvi climàtic  (Ramon Grau / Ments 
Curioses) 
 

Projectes 
integrats 

• Proyectos aula-biblioteca. Contribución al Desarrollo de las 
Competencias Básicas. CID Prolongo, Ana y DOMÍNGUEZ 
Ramos, Ana María. Publicación: Málaga, Junta de Andalucía, 
Consejería de Educación, Delegación Provincial, 2008.  

• Proyectos documentales integrados en la BE / CREA ¿Qué son? 
¿Cómo hacerlos? Piquín, Rosa; REY, Ana Libro abierto, Núm.21. 
Conserjería de Educación. Delegación Provincial de Málaga, 
2005. 
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Model 3·3·3 

Aplicació de la competència informacional a l'aula a partir del model 
3.3.3 proposat per Blasco i Durban (2012) i el grup c-info aula. 

 
• Mapes de fonts i eines. Diferents nivells de dificultat:  

- Nivell 0  
- Nivell 1  
- Nivell 2 
- Nivell 3 
- Nivell 4 
- Nivell 5 
- Nivell 6 

• Pautes guia per a l'alumnat. Diferents nivells de dificultat:  
- pauta-cerca-1   
- pauta-cerca-2  
- pauta-cerca-3 
- pauta-cerca-4 
- pauta-cerca-5 
- pauta-cerca-6 
- pauta-cerca-7 
- pauta-cerca-8 

 
 

EINES 

Caceres del  tresor,  
webquests i 
projectes 
telemàtics 

Són eines força conegudes i difoses però per desenvolupar la 
competència informacional caldrà seleccionar o crear exemples que 
treballin els tres àmbits de la competència. 

• Exemple de webquest que treballa els tres àmbits de la 
competència informacional: Estudiem els animals? 

• Exemple de webquest proposada des de la biblioteca escolar 
d’un centre de Primària: Amazones 

• Exemple de webQuest vinculada a un Pla lector de centre  
• Exemple de Webtaska: Cercàlia  

 

Podcasting 
Hi ha excel·lents mostres de l’ús de podcast com per exemple el 
projecte Contes del Món que poden afavorir la competència 
informacional si vigilem la incorporació de la fase de cerca 
d’informació. 

 


