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No 
Conèixer  

(col·lectiu) 
Començar 

 (ind. amb ajut) 

Aplicar 
 (autònom) 

A.  ANÀLISI DE LA INFORMACIÓ 
                                                                           

EI CI CM CS ESO1 ESO2 ESO3 ESO4 

A1. Comprendre  
la informació 
obtinguda 

a) Explorar globalment els 
continguts seleccionats 

          

b) Llegir detingudament la 
informació triada 

        

c) Localitzar informació irrellevant i 
descartar-la 

         

A2. Identificar 
idees i dades 

a) Reconèixer conceptes principals         

b) Localitzar idees secundàries 
relacionades amb el tema 

         

c) Reconèixer les dimensions 
principals d’una gràfica o taula 

        

A3. Avaluar  
afirmacions 

 

 

a) Comparar i contrastar la 
informació analitzada 

        

b) Localitzar l’existència o no de 
conceptes erronis 

        

B.  INTERPETACIÓ DE LA INFORMACIÓ    EI CI CM CS ESO1 ESO2 ESO3 ESO4 

B1. Fer 
inferències o 
deduccions 

a) Relacionar idees i conceptes en 
relació al tema de cerca 

          

b) Identificar relacions de 
causalitat dins dels continguts 

         

c) Establir connexions amb els 
coneixements propis 

         

C2.  Avaluar 
elements 
lingüístics 

a) Avaluar la coherència i la 
cohesió d’un contingut  

        

b) Descobrir trets subjacents del 
contingut (gènere, estil,...) 

        

B3  Llegir amb  
sentit crític 

 

a) Reconèixer punts de vista o 
ideologies 

        

b) Incorporar o rebutjar visions 
diverses 

         

c) Gestionar ambigüitats, idees 
contraries i /o negatives 

         

Model de 3 fases de la competència informacional a l’aula. Esquema de seqüenciació d’una cerca lliure pautada.    

Àmbit II.  Tractament de la informació   
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C.   MANIPULACIÓ DE LA INFORMACIÓ EI CI CM CS ESO1 ESO2 ESO3 ESO4 

C1. Extreure la 
informació 
rellevant 

a) Segmentar  informació 
seleccionada 

      

b) Extreure idees i conceptes  
principals 

    

c) Esquematitzar les idees i 
conceptes principals 

    

C2. Sintetitzar la 
informació 
recopilada 

a) Fer resums de parts significatives 
de la informació triada 

       

b) Representar  la informació en 
mapes conceptuals 

      

C3. Estructurar la 
informació  

 

a) Diferenciar  idees principals i 
secundàries 

       

b) Establir relacions jeràrquiques o 
associatives 

       

c) Organitzar informació sintetitzada 
segons un guió inicial 

       


