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No 
Conèixer  
(col·lectiu) 

Començar 
 (ind. amb ajut) 

Aplicar 
 (autònom) 

 

I.A. PLANTEJAMENT DE LA NECESSITAT 
D’INFORMACIÓ                                                                                             

EI CI CM CS ESO1 ESO2 ESO3 ESO4 

A1. Identificar la 
necessitat 
d’informació en 
funció de la 
tasca a resoldre 

a) Definim la tasca o situació-
problema a resoldre 

Quin és l’interrogant plantejat? Quin és l’interrogant plantejat? Quin és l’interrogant plantejat? 

b) Establim els  coneixements previs  
Si no sé res, com puc saber més? 

 Consulta a 
Enciclopèdies  

Enciclopèdies / 
Diccionaris Enciclopèdies / Diccionaris Obres de referència Obres de referència 

c) Focalitzem el que volem investigar 
plantejant noves preguntes 

Pluja d’idees 
Distingir tema 
principal  

Distingir tema 
principal  

Preguntes 
secundaries 

Tema 
principal 

Preguntes secundaries 
Concretar l’interrogant principal i  preguntes 
secundaries 

d) Extraiem paraules o conceptes 
clau i els ordenem 

 
Trobar 
 conceptes clau 

Trobar  conceptes clau  Trobar conceptes claus 
Classificar paraules 
clau per  apartats i 
subapartats 

Classificar paraules 
clau per  apartats i 
subapartats 

Classificar paraules 
clau per  apartats i 
subapartats 

e) Definim l’objectiu i la finalitat del 
projectes 

f) Delimitem les característiques del 
producte final 

Finalitat del projecte  
Objectiu / Producte final / 
Característiques  

Objectiu / Producte final  
Característiques del 
producte final 

Característiques del 
producte final 

Característiques del 
producte final 

A2. Concretar les 
característiques  
de la necessitat 
d’informació  

 

a)  
 
 

Reconeixem l’abast de la nostra 
cerca  (puntual, senzilla o  complexa) 

 
Puntual?  
Senzilla? 

Puntual? Senzilla? Puntual Senzilla?  
Complexa? 

Puntual?  Senzilla?  
Complexa? 

Puntual?  Senzilla?  Complexa? 

o Qualitat de la informació que necessito:   Concreta? Genèrica? Concreta? 
Genèrica? 

Genèrica? 
Especialitzada? 

Concreta? Genèrica?  
Especialitzada? 

Concreta? Genèrica?  
Especialitzada? 

o Quantitat: nombre de fonts a 
seleccionar  

1 document 1 / 2 
documents 2 /3 documents 2 /3 documents 3 / 4 documents 4 / 5 documents més  de 5  documents 

b) Concretem el nivell de dificultat 
del contingut  (divulgativa? tècnica? 
Científica?) 

 
Diferenciar informació divulgativa 
d’informació científica 

Diferenciar informació divulgativa / científica 
o tècnica - Adequació a destinataris 

Diferenciar informació 
divulgativa / científica o tècnica 

Adequació a destinataris 

c) Definir temps i espai geogràfic que 
abasta la nostra investigació   

 
D’ on vull la 
informació?  

D’ on vull la 
informació? 

D’on i quan vull la 
informació? 

Quina època? Especifiquem períodes de 
temps concrets, si cal 

Quina època? Especifiquem períodes de 
temps concrets, si cal 

d) Determinem l’àmbit lingüístic de la 
informació. En quin idioma 
necessito la informació ? 

 Català Castellà / Anglès Català / Castellà  Català / Castellà / 
Anglès 

Altres llengües amb ajut de 
traductors 

Altres llengües amb ajut de 
traductors 

e) Determinem els formats 
necessaris 
text, hipertext, gràfic, vídeo, etc.? 

 Gràfic Text, gràfic, 
audiovisual Àudio, hipertext Multimèdia, hipermèdia 

Text, hipertext, gràfic, vídeo, so, audiovisual, multimèdia, 
hipermèdia 

A3. Organitzar la 
investigació 

a) Elaborem un guió provisional de la 
investigació (a partir dels conceptes 
clau trobats a A1d) 

Quin títol li donem 
al tema 

Diferenciem apartat 
principal i altres 

Establim els apartats i 
subapartats Establim els apartats i subapartats Establim els apartats i subapartats 

Nivells múltiples, si 
s’escau 

b) Establim  un tipus d’organització 
determinada 

Col·lectiu Parelles  Parelles / grups Parelles, grups, individual? Parelles, grups, individual? 

c) Establim una temporització   Concretem un calendari Concretem un calendari Concretem un calendari 
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No 
Conèixer  
(col·lectiu) 

Començar 
 (ind. amb ajut) 

Aplicar 
 (autònom) 

 

I.B. LOCALITZACIÓ LA INFORMACIÓ          EI CI CM CS ESO1 ESO2 ESO3 ESO4 

B1. Conec 
els 
recursos 
disponibles 

a) Comprenc com s’organitza i emmagatzema la informació  

Documents i fonts d’informació  Noció de document Noció de font 
d’informació 

Noció de font 
d’informació 

Tipologies 
fonts 

Concepte de font 
d’informació 

Tipologies de fonts Internet visible i invisible 

Formats  Gràfic / Àudio Textual  / Audiovisual 
Textual / Gràfic / 
Audiovisual  /  Hipertext  

Multimèdia 
Hipermèdia 

Textual / Gràfic / Àudio  / Audiovisual / Hipertext / Multimèdia / Hipermèdia 

b) Conec les fonts d’informació   c) Comprenc les seves característiques i utilitats 

P
ri

m
àr

ie
s 

Obres de 
referència 

Enciclopèdies   Paper Paper Digital Paper  Paper i digital 

Diccionaris  Paper Paper Digital Paper  Paper i digital 

Webs Genèriques    Portals educatius Portals educatius Portals no  educatius d’Institucions 
públiques  

Portals Institucions 
públiques 

Portals corporatius 
privats 

Webs d’autoria 
reconeguda 

Atles,  Guies  Paper Paper i Digital Paper  Paper i digital 

Publ. 
periòdiques 

Premsa  /  
Revistes  

 Diaris i revistes 
Diaris 

gratuïts 
Revistes 
infantils Premsa local Premsa nacional Premsa nacional 

Premsa 
Internacional 

Monografies 

Publicacions 
temàtiques  Audiovisuals divulgatius Publicacions divulgatives 

Publicacions 
divulgatives 

Publicacions 
divulgatives 

Publicacions 
científic/tècniques 

Publicacions 
científic/tècniques 

Webs temàtiques   Webs divulgatives Webs divulgatives Webs divulgatives 
Webs 
científic/tècniques 

Webs 
científic/tècniques 

Secundàries 
Catàlegs 
biblioteca  

 Biblioteca centre Biblioteca 
centre Biblioteca centre Biblioteca Pública BBDD estadístiques 

Biblioteques 
universitàries 

Biblioteques 
universitàries 

d) Conec com s’ accedeix a les 
fonts d’informació  
Conec les eines de cerca i tinc 
nocions sobre llenguatges de cerca 

 
Directori 

Motor de cerca 

Directori 
Motor de 

cerca 
Directori Motor de cerca 

Directori,  Motor de 
cerca, 

Metacercador 

Cerca avançada 
motors de cerca 

Cerca avançada 

 Llenguatge lliure Llenguatge lliure Diferenciar ll. lliure / ll. controlat 
Identificar eines de cerca ll. 
lliure / controlat 

Aplicar llenguatge lliure / 
controlat segons context 

B2. Preparar la 
consulta 

a) Triem les fonts d’informació 
adients 

 Mapa fonts dificultat 0 / 1 
Mapa fonts  

1 / 2 
Mapa fonts 

2 / 3 
Mapa fonts 3 Mapa fonts 4 

Mapa fonts  
4 / 5 

Mapa fonts 5 Mapa fonts 6  

b) Triem les eines de cerca segons 
les fonts  

 
Directoris i motors de cerca  

llenguatge lliure 

Directoris i motors de 
cerca amb llenguatge 
lliure / Catàleg B. Escolar 

Cercadors ll. lliure – 
Catàleg BE i BP 

Cercadors llenguatge lliure – 
Catàleg BE i BP 

Catàleg  B. 
Universitària 

Catàleg  B. 
Universitària 

c) Elaboro una estratègia 
d’interrogació pel cercador triat 
(Recupero conceptes clau (A3d)   

 
Selecciono els  termes de 
cerca 

Selecciono termes  per 
cada aspecte a investigar 

Selecciono  
termes  per 
aspectes 

Selecciono  termes  per 
aspectes 

Afegeixo paraules clau, si cal 
Afegeixo paraules 
clau, si cal 

d) Concretem els entorns de 
consulta 

 Biblioteca / Aula Aula / Biblioteca / Aula 
d’ordinadors B. Pública Aula / Biblioteca / Aula d’ordinadors / 

Biblioteca Pública 
Arxius, 

hemeroteques 
Biblioteques 

especialitzades 

B3. Realitzar 
la consulta 

a) Apliquem l’estratègia dissenyada 
Introduir paraules clau al cercador 

 1 paraula 
1 o 2 

paraules 
1 o 2 

paraules 
1 o 2 
paraules 

Més de 2 
paraules 

Cadenes de 3 a 5 paraules  - Frase exacta 
– Cerca avançada 

Cadenes de 3 a 5 paraules  - Frase exacta 
– Cerca avançada 

b) Comprovem si hem localitzat  2/3 resultats 5 resultats  5 resultats 10 resultats   10 resultats + 10 resultats 
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documents adients 
o Redefinir ’estratègia si cal  Busco sinònims? Amplio o limito termes? Amplio o limito termes si cal Amplio o limito termes si cal 

 

No 
Conèixer  
(col·lectiu) 

Començar 
 (ind. amb ajut) 

Aplicar 
 (autònom) 

 
 

 

 

I. C. RECUPERACIÓ DE LA INFORMACIÓ                                                                    EI CI CM CS ESO1 ESO2 ESO3 ESO4 

C1. Valorar la 
utilitat dels 
resultats 

 

a) Valorar la rellevància   
Quina informació  recuperada té relació amb 
el tema ? 

Quina informació  té relació 
amb el tema ? 

Quina informació  té relació 
amb el tema ? 

Quina informació  s’ajusta millor al  tema  de cerca? 

b) Valorar la precisió: (Els documents recuperats s’ajusten a les característiques concretades (Fase I. A2)? 

 Abast  
o Qualitat de la informació 
o Quantitat 

 Info concreta? Genèrica? Concreta? Genèrica? Concreta?  Genèrica? Informació especialitzada? 
Concreta? Genèrica? 
Especialitzada? 

 1 document 1 / 2 documents 1 / 2 documents 2 /3 documents 3 / 4 documents 4 / 5 documents més  de 5  
documents 

 Nivell, de dificultat  (informació 
divulgativa, científica o tècnica) 

  Informació divulgativa informació divulgativa Informació divulgativa informació divulgativa / científica o tècnica? 
Info divulgativa / 
científica o tècnica? 

 Format/s  Gràfic Text, gràfic, audiovisual Àudio, hipertext, Multimèdia, hipermèdia Text, hipertext, gràfic, vídeo, so, audiovisual, multimèdia, hipermèdia. 
 Espai temporal i espacial  
  idioma 

 Espai geogràfic 
Espai geogràfic i 
temporal  

Espai geogràfic i temporal 
Idioma 

Espai temporal i espacial Idioma 

c) Valorar la exhaustivitat   

C2. Seleccionar 
per criteris de 
qualitat  
 

a) Valorar la fiabilitat  
 Estan signats per un/a autor/a 
 Suport Institucions reconegudes  

  Autor/a 

 Institució  Pública 
 Autor/a 

 Institució Pública 

 Institucions 
privades 

 Autor/a 

 Institucions 
Públiques 

 Autor/a de reconegut prestigi en  
webs personals. 

 Inst. Privades reconegudes 

 Autor/a de reconegut 
prestigi webs personals. 

 Institucions reconegudes 

b) Valorar l’actualització 
 Data de publicació? Excepcions?  

 
 

Contenen data Contenen data Contenen data 
Sense data només si estan 
recolzats per Institucions 

Sense data només si estan recolzats per 
Institucions 

c) Revisar i contrastar 
 Informació contradictòria?. 
 Elimino la informació repetida. 
 Valorar mancances  

 Informació repetida? Comparar 2 fonts Comparar 2 fonts Comparar 3 fonts Comparar 3 fonts o més 

 Hi ha mancances? 
Hi ha 

mancances? 
Si hi ha mancances en quins aspectes del 
tema cal afinar millor 

Si hi ha mancances en quins aspectes del 
tema cal afinar millor 

C3. Obtenir la 
informació  

 

a) Extreure 

 Traslladar info seleccionada 
 Manualment i digital Manualment i digital 

Manualment i 
digital 

Digitalment  amb ús de 
programari divers 

Digitalment  amb ús de programari 
divers 

b) Emmagatzemar  

 Emmagatzemar info extreta 
 En suports físics En suports físics En suports físics i digitals 

En suports físics i 
digitals 

En suports digitals amb ús d’eines 
avançades (2.0, ...) 

c) Referenciar les fonts  
 Anotar  referències per a 

documentar  fonts  
 Anotar referències físiques Anotar referències web Anotar referències web 


