
Exemple de planificació de continguts de les diferents matèries curriculars des 
de Primària fins a l’ESO que constitueixen la base d’una programació de l’àmbit 
de CERCA I RECUPERACIÓ DE LA INFORMACIÓ (Decrets,142 i 143 / 2007)  

 

Abreviatures emprades per identificar les diferents matèries curriculars 

LLENGUA CATALANA I CASTELLANA (LC) 

LLENGUA ESTRANGERA (LE) 

MATEMÀTIQUES (M)  

EDUCACIÓ FÍSICA  (F) 

MEDI NATURAL I SOCIAL (MSN) 

EDUCACIÓ ARTÍSTICA  (EA) 

EDUCACIÓ PER AL DESENVOLUPAMENT 
PERSONAL I LA CIUTADANIA  (EDPC) 

CIÈNCIES NATURALS (CN)  

CIÈNCIES SOCIALS-GEOGRAFIA i 
HISTÒRIA (CSGH) 

TECNOLOGIA (TE) 

 

HÀBITS DE CONSULTA. Coneixement dels recursos disponibles (fonts d’informació en 
diferents formats i suports) i utilització de la biblioteca.  

CICLE INICIAL 

- Coneixement de la biblioteca de centre per adquirir autonomia per a la utilització dels seus 
recursos. (LC) 

- Cerca guiada d'informació a la biblioteca escolar i amb l'ús de les TIC. (LC) 
- Consulta de biblioteques virtuals per trobar-hi novetats, síntesis de llibres, recomanacions 

o obres d'un tema o autor determinat. (LC) 

CICLE MITJÀ 

- Coneixement del funcionament d'una biblioteca i utilització de tot tipus de recursos. (LC)   
- Recerca d'informació en un llibre o enciclopèdia a partir de consultar els índexs i els 

glossaris, en cas que n'hi hagi. (LC) 
- Utilització de la biblioteca d'escola (mediateca), posant en pràctica els coneixements 

adquirits. (LC) 
- Ús de fonts d'informació històrica diverses per obtenir informació. (MNS) 
- Iniciació a la utilització de l'hipertext i dels enllaços. (LC) 
- Reconeixement de les pàgines web. (MNS) 

CICLE 
SUPERIOR 

- Coneixement del funcionament d'una biblioteca-mediateca, de manera que es pugui 
trobar allò que es busca tan autònomament com sigui possible. (LC) 

- Coneixement del funcionament de les biblioteques per saber on es poden trobar llibres 
per a la seva edat i de temes del seu interès. (LC) 

- Ús de diferents fonts històriques (orals, documentals, patrimonials) per contrastar 
informacions sobre un mateix esdeveniment i obtenir factors explicatius de les accions 
humanes. (MNS) 

- Coneixement de les eines principals  per localitzar imatge, text i àudio: cercadors, 
paraules claus, adreces web. (MNS) 

- Coneixement dels cercadors més habituals, coneixement de les adreces de més ús. 
(MNS) 



ESO 1r 

- Utilització dirigida de la biblioteca del centre, de les biblioteques virtuals i webs per al 
foment i orientació de la lectura. (LC) 

- Utilització dirigida de la biblioteca i de les TIC com a font d’informació per a la realització 
dels treballs escrits propis de cada matèria curricular. (LC) 

- Identificació i ús de diferents tipus de fonts (materials, iconogràfiques, textuals, orals, 
cartogràfiques, digitals, etc.). (CSGH)  

- Ús de fonts d'informació utilitzant estratègies prèvies a la cerca en  fonts diverses:  llibres, 
enciclopèdies, revistes, diaris. (LC) 

- Cercadors a Internet, enciclopèdies i diaris virtuals; fonts audiovisuals de comunicació. 
(LC) 

ESO 2n 

- Utilització progressivament de manera autònoma de la biblioteca del centre, de les 
biblioteques virtuals i webs per al foment i orientació de la lectura. (LC) 

- Utilització dirigida de la biblioteca i de les TIC com a font d’informació per a la realització 
dels treballs escrits propis de cada matèria curricular. (LC) 

- Ús de fonts d'informació utilitzant estratègies prèvies a la cerca en  fonts diverses:  
o Cerca bibliogràfica i documental en llibres, enciclopèdies, revistes, diaris. (LC) 
o Operadors lògics en el cercador d’Internet; fonts audiovisuals, recursos digitals i 

entorns virtuals de comunicació. (LC) 
- Ús i contrast de diferents fonts documentals primàries i secundàries (materials, textuals, 

iconogràfiques, cartogràfiques, digitals, etc.) per contextualitzar els conceptes generals a 
fets de l'entorn proper. (CSGH) 

- Cerca de dades en diferents fonts i a partir d’identificar paraules clau i anàlisi crítica de la 
informació trobada.  (CN) 

- Selecció de la informació obtinguda per mitjans telemàtics tenint en compte la seva 
autoria, fiabilitat i finalitat. (TEC) 

ESO 3r 

- Utilització autònoma de la biblioteca i de les TIC com a font d’informació i de models per a 
la realització dels treballs escrits propis de cada matèria curricular. (LC) 

- Ús de fonts d'informació utilitzant estratègies prèvies a la cerca en  fonts diverses:  
o Cerca bibliogràfica i documental, llibres, enciclopèdies, revistes, diaris. (LC) 
o Cercadors d’Internet;  fonts audiovisuals i electròniques de comunicació (CD-ROM, 

DVD i altres). (LC) 
- Ús de diferents fonts d'informació, especialment amb suport TIC, per contextualitzar els 

conceptes generals a fets de l'entorn proper, comunicant de forma argumentada els 
resultats de la recerca.  (CSGH) 

- Utilitzar de forma rigorosa diferents fonts d'informació per documentar-se sobre alguns 
dels problemes i reptes de la societat actual (…) contrastant punts de vista i considerant 
alternatives per tal d'elaborar una opinió crítica pròpia. (EDPC) 

ESO 4t 

- Utilització autònoma de la biblioteca i de les TIC com a font d’informació i de models per a 
la realització dels treballs escrits propis de cada matèria curricular. (LC) 

- Ús de fonts primàries (prioritzant les fonts orals i d’arxiu) i secundàries per conèixer  
aspectes de la vida quotidiana del passat.  (CSGH) 

- Ús de fonts d'informació utilitzant estratègies prèvies a la cerca en  fonts diverses:  
o Bibliografia especialitzada. (LC) 
o Bases de dades i   catàlegs digitals,  fonts audiovisuals i electròniques d’informació i 

comunicació (documentals, reportatges, webs). (LC) 
- Utilitzar de forma rigorosa i contrastada diferents fonts d'informació per documentar-se 

sobre alguns dels problemes i reptes de la societat actual, valorant la possibilitat de 
solucions alternatives. (EDPC) 

 

 

 

 

 



CERCA D’INFORMACIÓ: Localitzar, seleccionar i recuperar informació en diferents 
formats i suports. 

CICLE MITJÀ - Iniciació a cerques d'informació a Internet. (MNS) 

CICLE SUPERIOR - Recerca d'informació en un llibre o enciclopèdia. (LC) 
- Utilització d'Internet per buscar informació.  (MNS) 

ESO 1r 

- Utilitzar de forma guiada els recursos de les TIC per a la cerca, organització, intercanvi i 
presentació d’informació. (LC) 

- Localització i obtenció d'informacions diverses sobre restes arqueològiques i elements 
patrimonials de Catalunya i Espanya. (CSGH) 

- Cerca de dades en diferents fonts i anàlisi crítica de la informació trobada. (CN) 

ESO 2n 

- Cerca, anàlisi i contrast d'informacions estadístiques i gràfics, per mitjans convencionals 
i digitals, per a interpretar fenòmens demogràfics i socials. (CSGH) 

- Recerques a Internet en alguna de les llengües estrangeres. (LE) 
- Cerca de dades en diferents fonts i a partir d’identificar paraules clau i anàlisi crítica de 

la informació trobada.  (CN) 

ESO 3r 

- Cercar informació per comprendre i ampliar el contingut dels missatges orals, escrits o 
audiovisuals, utilitzant diverses estratègies i suports. (LC) 

- Cerca, anàlisi i contrast d’informacions estadístiques, gràfics i mapes, així com de les 
informacions que ens proporcionen els mitjans de comunicació. Contrast i valoració 
crítica d'informacions diferents sobre un mateix fet o fenomen. (CSGH) 

- Lectura de recerques realitzades per altres (per exemple, en altres èpoques històriques) 
i anàlisi crítica dels procediments emprats.  (CN) 

- Utilització d'eines i aplicacions per a la cerca, descàrrega i intercanvi i publicació 
d'informació. Actitud crítica i responsable de la propietat i de la informació. (TEC) 

ESO 4t 

- Recerca d’aspectes de la vida quotidiana del passat, a partir d’informacions extretes de 
fonts primàries, prioritzant les fonts orals i d’arxiu, i secundàries.  (CSGH) 

- Cerca de dades per respondre a les qüestions a partir de diferents fonts, primàries o 
secundaries, i anàlisi crítica del seu interès i de les seves limitacions. (FQ) 

 


