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Biblioteca escolar, cultura 
digital i internet

III Jornades de biblioteques escolars de les Illes Balears
Palma, 17-11-11

daniel.cassany@upf.edu
http://www.upf.es/pdi/daniel_cassany/
http://www.upf.edu/dtf/recerca/grups/grael/LC/index.html
Lectura en línia: lekenlin.blogspot.com/
L’emigració digital: www.emigrantdigital.blogspot.com/
Aprender en L2: http://exploradorl2.blogspot.com/
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Internet     7 metàfores

Peter Kruse: visitants i
residents digitals

6 metàfores
Nadius i
immigrants
digitals

Tim O’Really Web 2.0

Contingut i continent
La bretxa i els
superpoders
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Nadius i immigrants digitals 2

Nadius

• Multimodalitat.

• Processament en paral�lel.

• Hipertextualitat. Accés lliure.

• Connexió a xarxa / grup.

• Cooperació.

• Impaciència i falta d’atenció.

• Resposta immediata.

• Paquets breus de dades.

• Joc, diversió.

Immigrants

• Prioritat de l’escriptura.

• Processament en sèrie.

• Linealitat. Itinerari únic.

• Treball individual.

• Competició.

• Capacitat d’atenció.

• Resposta dilatada, espera.

• Textos llargs i monologats.

• Estudi, esforç, treball.
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La generació Google 3

• Williams i Rowlands (2007 ). La g-Google:
– Accedeix a Internet i en domina la mecànica, però no sap usar-la 

de manera significativa.

– No té consciència sobre les necessitats d’informació i no sap 
satisfer-les autònomament;

– Dedica poc temps a llegir i a avaluar críticament el material en 
línia, no sap separar el gra de la palla; 

– Prefereix expressar-se amb el lèxic natural i corrent en lloc d’usar 
els termes clau que etiqueten el coneixement;

– Navega a la web amb ingenuïtat, n’ignora l’estructura jeràrquica i 
els sistemes d’emmagatzement, no pot moure’s de manera 
estratègica i eficaç.
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La generació Google 4

• És cert que la g-Google:
– es connecta a la xarxa de manera permanent,

– creu que “tot és allí”,

– no respecta la propietat intel�lectual,

– prefereix els recursos visuals i el “copiar i enganxar”,

– pot usar qualsevol format informatiu. 

• No hi ha proves que la g-Google:
– sigui més impacient,

– prefereixi els textos breus i senzills,

– atribueixi més credibilitat al que diuen els amics.

Les generacions anteriors al 1993 ja 
tenien  alguns trets en interactuar 
amb CD-Rom i altres recursos previs; 
és difícil establir un perfil únic o 
distingir una generació de la resta.

Noms i verbs Mark Prensky (2010)

Noms Verbs

• Pensar críticament

• Presentar les coses 
lògicament

• Comunicar

• Prendre decisions

• Ser rigurós

• Entendre el contingut i el 
context

• Persuadir

• etc.
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Cultura digital  Alguns 
canvis

Què ha canviat? Avui...
• Llegir i escriure és més freqüent, important i 

imprescincible.
• Llegir i escriure és més deslocalitzat, divers, tecnològic i 

multi... [modal, cultural, lingüe].

• Hi ha més escombraries lletrades.
• L’escriptura estàndard perd el monopoli: el vernacle.
• Llegir i escriure s’imbriquen més. A la xarxa no es pot ser 

només lector.
• Accedim a més textos i dades, però és més difícil atorgar 

significat i construir coneixement.
• Llegir i escriure són tasques encara més complexes.

2 exemples personals
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Pràctiques vernacles
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Ari_chan i Ari_Caroline 3

14Oviedo 5-2-09

Blog
personal 
amb 
l’entrada 
de Tokio 
Hotel
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fotologs: poesia, fotos, textos

ISA&pinsa T'ESTIMO BF'

Fotolog plurilingüe de Jacob. Mostres d’
afecte i humor entre dues amigues.

Fotolog de Mar, amb trastorns 
greus de l’alimentació.
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El duel entre l’Anakin i l’Obi-Wan a 
l’episodi III– La venjança dels sith.

Captura del 
canal 
personal a 
YouTube d’un 
adolescent 
català

(12 anys)

17http://www.fanfic.es/ 18

Categories de fanfic

http://www.fanfic.es/
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�.�´‾`� Ven por mi �´‾`�.�
Fanfic sobre Harry Potter

Herminone pasó todo el 
día intentando ocupar su 
mente con tareas. Ayudó a 
la señora Weasley a 
preparar la comida y la 
cena, jugó con Fred y 
George a los naipes 
explosivos, con Ginny izo 
varias partidas de 
Gobstones e incluso se 
aventuró con Ron y el 
ajedrez mágico.
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http://www.harrypottercat.cat

Aquesta fanfic no l’he escrita 
jo, però com que em va 
agradar molt he decidit 
traduïr-la i penjar-la per a…
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Historia realista 

Comienzo en la 
playa 

Català ideofonemàtic

Castellà estàndard

Capítol

Post presentació

Autora
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SMS en diverses llengües 5
CAT. Kriñito ja se q n tns gaire tmps, be els 
iaios stan aqi.molts besitos i abrasadtes
CAT. La meri ma dit k akt find senva fora aixis k 
n sa pot,stava speran a k m digues algu x dirt 
yo atu!u planegem x lañ k b eh!mua
ES. Nu tng kasi bateria toi ya n l cola va aber 
muxa peña se puntual soi d ls primeras stoi n l 
toldo blanko sta n l 547 d diagonal tdo rekto 
pasada l sfera dntro d l illa lo veras n l 
parkeciyo asta aora 1besito
F. Je suis à coté de la station bicing a cote de 
luniversite. je vais essayer de rentrer pr te 
trouver pompeu fabra sinon je reviens au metro

Usuària experta d’SMS. 
Usa l’escrit ideofonemàtic 
en CAT i ES, però en F: En 

francès no em sento

segura…”
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Característiques 4
• S’estalvien:

– signes de puntuació: coma, punt, punt i coma, etc.

– majúscules (> valor de crit, com en el còmic).
– signes ortogràfics: accents, dièresis; 

– lletres prescindibles: h, qu, vocals recuperables.
– presència d’interferències lingüístiques i canvis de codi.

• Recursos per marcar l’actitud i la identitat:
– k per c/qu; xifres, @ per evitar marcar el gènere;
– emoticones per marcar l’emoció: ☺, �; ;-)

– Repeticions per emfasitzar allargaments i entonació.
– Altres recursos: dibuixos, icones, fotos, etc.

Punts en comú
amb altres 

registres: xat, 
còmic, etc.

24

El codi ideofonemàtic 6

• Denominacions : llenguatge Internet, codi simplificat, codi 
d’SMS, escriptura ideofonemàtica (Torres i Vilatarsana).

• Ús: interacció espontània, privada, col·loquial.
• D’altres trets . Els joves:

– Distingueixen perfectament entre usos col·loquials i 
formals.

– Reserven aquest codi per als usos privats i espontanis.
– No té regles estrictes o socialitzades; s’usa de manera 

personal, versàtil i no estandarditzada.

– S’usar per marcar la identitat i els lectors el reconeixen. 
Però no hi ha consciència clara sobre aquest valor.

– Exigeix un cert nivell de domini de l’idioma.



Joves digitals 25Prácticas literarias vernáculas

Exemple 2:
Pràctica poètica de remix:

1.Ari posteja el poema.
2.Simbelmynë comenta: 
joer ja se k mestimes
pero no u pregonis XD

3.Ari respon: ¬¬
4.Simblemynë: no disimulis
mes k ja u saptotom Xdf

Foro neolite: multimodalitat i remix 17
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Exemple de comentari

¡Yo también espero que regreses 
pronto!!! No puedes dejarme así XD 
Aisss Earendur si te cogiera por es 
dejarme así banda… XDD ¡¡Besos!!

Hijoles, me muero de pena contigo :-(
Dos fics de ESDLA que me lees y dos que tengo incompletos. Este fue mi 
primer fanfic que escribí, uuuy, allá por el año 2003, creo, en uno de los extintos 
grupos  msn y que tenia mas faltas de ortografia que nada. Un buen día…

Cerca d’informació
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Cultura fragmentària, diversa
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Biblioteca escolar avui 
...buscant respostes...

¿ ?
Més llenya...

• Els alumnes (nadius digitals) han canviat:

– Mai no havien estat tan diferents als mestres 
(immigrants).

– Mai no havien sigut tan heterogenis: l’exposció a les 
TIC, a internet i a la cultura digital.

• Els materials didàctics es moren (llibre de text, quadern 
d’exercicis).

• El context (aula, horaris, interlocutors) ha canviat: 
educació no formal, educació invisible, edupunk…



Ahir i avui de la biblioteca escolar
Paper i totxos

• Aconseguir fons, catalogar i 
ordenar recursos.

• Atenció al currículum oficial.

• Èmfasi a distribuir i servir 
recursos.

• Èmfasi en els recursos, en 
l’accés.

• Esquemes documentalistes.

• Ø

Pantalles i connexions
• Buscar (a internet), trobar i 

“localitzar” per al centre. 
• Atenció a les necessitats i als 

interessos (fins i fora).
• Èmfasi a facilitar la comprensió, 

a mediar.
• Èmfasi en l’aprenent, en la 

seva formació.
• Exploració més àmplia de l’ús 

lletrat.

• Integrar el vernacle: fanfic, blocs,
xarxes socials, etc.

Un exemple de mediació
• La xarxa ofereix recursos inesgotables, variats, gratuïts, 

dinàmics, de diversa qualitat, accessibles a tots des de 
qualsevol lloc. Què passa amb Wikipedia?

• Recerca a Nature: 142 articles rev.
Britannica: 4 errors, 123 impres.

Wikipedia: 4 errors, 164 impres.
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situar el coneixement
Español. (corrida de toros). La corrida de toros es un espectáculo que 
consiste en lidiar varios toros bravos, a pie o a caballo, en un recinto cerrado 
para tal fin, la plaza de toros. […] Es el espectáculo de masas más antiguo de 
España y uno de los más antiguos del mundo. Como espectáculo moderno 
realizado a pie, fija sus normas y adopta su orden actual a finales del siglo 
XVIII en España, donde la corrida finaliza con la muerte del toro. 

English (bullfighting). Bullfighting (also known as tauromachy, from [nombre 
en alfabeto griego] – tavromache, "bull-fight"; or as corrida de toros in 
Spanish) is a traditional spectacle of Spain, Portugal, southern France and 
several Latin American countries […] It is often called a blood sport by its 
detractors but followers of the spectacle regard it as a fine art and not a sport 
as there are no elements of competition in the proceedings. In Portugal it is 
illegal to kill a bull in the arena, so it is removed and slaughtered in the pens as 
fighting bulls can only be used once. 

Un altre exemple de mediació
• Els recursos lingüístics: el traductor. 

• Que siguin accessibles no vol dir que els usuaris
sàpiguen usar-los.
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Epíleg
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Com veiem avui la biblioteca escolar
Cada dia:
1. És menys un lloc i és més una activitat. És arreu: aula, 

biblioteca, en línia, Moodle…
2. Se centra en l’usuari i no en el document. En els

aprenents, en els docents…
3. És menys servir documents i més ensenyar a 

entendre’ls. Més educació en informació.
4. No és només llegir sinó també escriure. Genera 

activitat: extraescolar, lectura, blogs, wikis…
5. No és tan el més global com el més local. Genera 

propostes de l’entorn dels infants i joves.
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Gràcies!
Preguntes? Opinions? 
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