
 
Orientacions per a dissenyar i guiar 
processos de recerca  
 

 

Gloria Durban Roca 

El treball a l’aula i les accions de suport de la biblioteca escolar pel 

desenvolupament de la competència informacional 

  



COMPETÈNCIA INFORMACIONAL 



MODELS  PER A TREBALLAR AMB INFORMACIÓ 



PUNTS DE REFERÈNCIA 

MODEL COCRET 

FILOSOFIA DE 
LA EDUCACIÓ 

MARC 
COMPETENCIAL 

1. Marc operatiu. Àmbit  
d’aplicació 

2.    Marc legislatiu i 
orientacions didàctiques 

3.  Marc filosòfic augmentatiu 



MODEL CONCRET I APLICABLE  



               Competencia informacional a l’aula 

https://sites.google.com/a/xtec.cat/cinfo-aula/home 

 

https://sites.google.com/a/xtec.cat/cinfo-aula/home
https://sites.google.com/a/xtec.cat/cinfo-aula/home
https://sites.google.com/a/xtec.cat/cinfo-aula/home


La necessitat de prioritzar en l’alumnat… 

 

 

 

 

  La reflexió i el pensament crític 
 
  La transformació de la informació en coneixement 
 
  L’aplicació i transferència del coneixement adquirit 

MARC COMPETENCIAL DEL CURRÍCULUM 



Currículum LOE 

COMPETÈNCIES BÀSIQUES I COMPETÈNCIA 
INFORMACIONAL 



 

 

Competências gerais 
À saída da educação básica, o aluno deverá ser capaz de: 

 

(1) Mobilizar saberes culturais, científicos e tecnológicos para compreender a realidade e 

para abordar situações e problemas do quotidiano; 

(2) Usar adequadamente linguagens das diferentes áreas do saber cultural, científico e 

tecnológico para se expressar; 

(3) Usar correctamente a língua portuguesa para comunicar de forma adequada e para 

estruturar pensamento próprio; 

(4) Usar línguas estrangeiras para comunicar adequadamente em situações do quotidiano e 

para apropriação de informação; 

(5) Adoptar metodologias personalizadas de trabalho e de aprendizagem adequadas a 

objectivos visados; 

(6) Pesquisar, seleccionar e organizar informação para a transformar em conhecimento 

mobilizável; 

(7) Adoptar estratégias adequadas à resolução de problemas e à tomada de decisões; 

(8) Realizar actividades de forma autónoma, responsável e criativa; 

(9) Cooperar com outros em tarefas e projectos comuns; 

(10) Relacionar harmoniosamente o corpo com o espaço, numa perspectiva pessoal e 

interpessoal promotora da saúde e da qualidade de vida. 

 

Currículo Nacional do Ensino Básico –  Competências Essenciais  (Portugal) 
www.dgidc.min-edu.pt/.../curric_nacional_CompetenciasGerais.pdf - 



Ley Orgánica de Educación, 3 mayo 2006, BOE nº 106, págs. 17158-
17207. Articulo 113 
 
 
“Las bibliotecas escolares contribuirán a fomentar la lectura y a que el 
alumno acceda a la información y otros recursos para el aprendizaje de 
las demás áreas y materias y pueda formarse en el uso crítico de los 
mismos.” 
 
 
 
  

FUNCIONS DE LA BIBLIOTECA ESCOLAR 



MARC FILOSÒFIC ARGUMENTATIU 

QUINA CONCEPCIÓ TENIM 
DE L’EDUCACIÓ ? 



Jean-Jacques Rousseau (1712-1778) 

L’educació d’Emili es en gran mesura de naturalesa pràctica. Hi ha un component 

socràtic perquè Emili ha de resoldre les situacions problemàtiques pels seus propis 

mitjans mestres el professor es limita a fer-li preguntes . 

 



Johann Heinrich Pestalozzi (1746-1827) 

Es va proposar acabar amb la memorització i la pràctica de col·lapsar d’informació als 

alumnes. En els seus llibres descriu una educació destinada a formar alumnes inquisitius 

i actius per mitjà del desenvolupament de les capacitats crítiques naturals del ser humà.  

  

 



Bronson Alcott (1799-1888) 

 “La educación es el proceso 

por  el cual el pensamiento 

se desprende del alma y, al 

asociarse con cosas externas 

vuelve a reflejarse sobre sí 

mismo, para así cobrar 

conciencia de la realidad y la 

forma de las cosas”   
 
 

 

 

 



John Dewey (1869-1952) 

“No se trata de aplicar una 

técnica para que los alumnos 

aprendan a argumentar 

sentados en sus pupitres, 

sino de una forma de vida 

compartida con los demás en 

la búsqueda de respuestas 

para cuestiones concretas  

del mundo real y la 

realización de proyectos 

prácticos con la guía de los 

maestros”. 
 

 

 
Como pensamos. La relación entre 

pensamiento reflexivo y proceso 

educativo (1915) 



Paulo Freire (1921-1997) 

“Una de las tareas 

principales de la práctica 

educativa progresistas es 

exactamente el desarrollo de 

la curiosidad crítica, 

insatisfecha, indócil. 

Curiosidad con la que 

podemos defendernos de 

“irracionalismos”. 
 

 

 

Pedagogía de la autonomía (1966)  



Philippe Meirieu (pedagog francès) 

“Si el rol del maestro es en 

verdad el de hacer surgir el 

deseo de aprender, su tarea 

reside en “crear el enigma”. 

Decir o enseñar lo suficiente a 

fin de que se entrevea el interés 

de lo que se dice así como su 

riqueza, y callarse a tiempo 

para despertar el interés por el 

descubrimiento”. 
 

 

 Aprender sí. Pero ¿cómo? (1992) 

) 



Edgar Morin (filòsof francès) 

“Un cap ben fet és un cap apte 

per organitzar els coneixements 

i per evitar-ne l’acumulació 

estèril.  L’organització del 

coneixement comporta 

operacions de concentració i de 

separació, passant de l’anàlisi a 

la síntesi, de la síntesi a 

l’anàlisi. 
 

 

Tenir el cap clar (2001) 



ORIENTACIONS PER A DISSENYAR 
UNA ACTIVITAT DE RECERCA 

 

Els processos globals 
implicats i  
consideracions 
didàctiques més 
rellevants 
 
 
 



Situacions d’aprenentatge que inclouen un procés 

d’investigació 

LA INVESTIGACIÓ COM ESTRATÈGIA DIDÀCTICA 

 

PROJECTES 

INTERDISCIPLINARS 

 

 

 

TREBALL PER  

PROJECTES 

 

 

 

PROJECTES  

D’INVESTIGACIÓ  

(Individuals, cooperatius…) 

 





El repte és generar bones preguntes que estimulin el 

coneixements i mobilitzin les competències. 

EXEMPLE- PREGUNTES 

- Per què? Com pot ser que ?....,  
- Quines semblances/ diferències hi ha...?   
- Com es pot saber...?.   
- Quines opinions hi ha i com s’argumenten? 

(humanitats)  
- Com es pot demostrar que...? (ciències), 

què passaria si? com es podria 

solucionar....? De què forma part...?  

 
         Neus Sanmartí 

 

Com transformar els continguts en tasques? 



SITUACIONS PROBLEMA 

“En una situación problema el objetivo 

principal de aprendizaje está en el 

obstáculo que hay que superar, no en las 

tareas que hay que realizar.” (1992)  

 



MATRIU  PEL PROFESSOR / SEQÜÈNCIA DIDÀCTICA 

DURBAN  (2011) 



DURBAN  (2011) 



DURBAN  (2011) 



Com activar la recerca ? 





 
Podem dissenyar  

una tasca  

 

que comporti en el seu 

desenvolupament la 

realització  d’una  

 activitat d’investigació 

 

 
Podem dissenyar  

una activitat d’investigació  

com a  tasca  

 
[des de el desencadenant d’una 

situació-problema] 

 
 

 

 

PROJECTES  

D’INVESTIGACIÓ  
(Individuals, cooperatius, 

interdisciplinaris…) 

 

 

SITUACIONS 

D’APRENENTATGE 
(Estructurades per tasques) 

 

 
 

 

DOBLE ESCENARI 

Competències bàsiques.  Illes Balears. Propostes de treball 

http://www.cbib.caib.es/index.php?option=com_k2&view=itemlist&layout=category&task=categ

ory&id=1&Itemid=190 

 

http://www.cbib.caib.es/index.php?option=com_k2&view=itemlist&layout=category&task=category&id=1&Itemid=190
http://www.cbib.caib.es/index.php?option=com_k2&view=itemlist&layout=category&task=category&id=1&Itemid=190


ORIENTACIONS PER A GUIAR EL 
PROCÉS DE CERCA I 
RECUPERACIÓ D’INFORMACIÓ 

 
El procés en el que 
localitzem documents 
útils i seleccionem en 
ells la informació que 
necessitem.  
 
 
 



TIPUS DE CERCA 
 

Cerca guiada 

Cerca lliure pautada 

Cerca autónoma 

 
DETERMINAR EL TIPUS DE CERCA QUE VOLEM ACTIVAR 

 





CERCA LLIURE PAUTADA 

Perseguim un doble objectiu: 
 
1. Que siguin cada cop més autònoms. 
2. Que realitzin un aprenentatge que es pugui transferir en altres situacions. 

Estratègies 
d’acció 

Esquemes de 
representació 

METODOLOGIA 
ESPECÍFICA 

MAPAS DE 
NAVEGACIÓ 



Com podem acompanyar en un procés de “cerca lliure”? 

 
 

PAUTAR  
METODOLOGICAMENT  
EL PROCÉS DE CERCA 

 
 

 
 

DONAR SUPORT 
EN L’ÚS DELS RECURSOS 

INFORMATIUS  

 
 



PAUTAR METODOLOGICAMENT EL PROCÉS DE CERCA  
 

https://sites.google.com/a/xtec.cat/cinfo-aula/guia-d-aplicacio/1-cerca/a1-plantejar 

 

APLICAR UNA 
METODOLOGIA 

https://sites.google.com/a/xtec.cat/cinfo-aula/guia-d-aplicacio/1-cerca/a1-plantejar
https://sites.google.com/a/xtec.cat/cinfo-aula/guia-d-aplicacio/1-cerca/a1-plantejar
https://sites.google.com/a/xtec.cat/cinfo-aula/guia-d-aplicacio/1-cerca/a1-plantejar
https://sites.google.com/a/xtec.cat/cinfo-aula/guia-d-aplicacio/1-cerca/a1-plantejar
https://sites.google.com/a/xtec.cat/cinfo-aula/guia-d-aplicacio/1-cerca/a1-plantejar
https://sites.google.com/a/xtec.cat/cinfo-aula/guia-d-aplicacio/1-cerca/a1-plantejar
https://sites.google.com/a/xtec.cat/cinfo-aula/guia-d-aplicacio/1-cerca/a1-plantejar
https://sites.google.com/a/xtec.cat/cinfo-aula/guia-d-aplicacio/1-cerca/a1-plantejar
https://sites.google.com/a/xtec.cat/cinfo-aula/guia-d-aplicacio/1-cerca/a1-plantejar
https://sites.google.com/a/xtec.cat/cinfo-aula/guia-d-aplicacio/1-cerca/a1-plantejar
https://sites.google.com/a/xtec.cat/cinfo-aula/guia-d-aplicacio/1-cerca/a1-plantejar


QUÈ CERCO I PER QUÈ? 



COM I ON TROBARÉ LA INFORMACIÓ? 

COMPRENSIÓ 
DE LA 

COMPLEXITAT 
INFORMATIVA 



QUÈ HE TROBAT DEL QUE BUSCAVA? 

CRITERIS DE 
VALORACIÓ I 

SELECCIÓ 

RESPOSNSABILITAT 
I ÈTICA 



Pautes per a l’alumnat  [8 nivells de dificultat]  

              Competencia informacional a l’aula 

https://sites.google.com/a/xtec.cat/cinfo-aula/guia-d-aplicacio/1-cerca/activar-una-cerca 

 

https://sites.google.com/a/xtec.cat/cinfo-aula/guia-d-aplicacio/1-cerca/activar-una-cerca
https://sites.google.com/a/xtec.cat/cinfo-aula/guia-d-aplicacio/1-cerca/activar-una-cerca
https://sites.google.com/a/xtec.cat/cinfo-aula/guia-d-aplicacio/1-cerca/activar-una-cerca
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https://sites.google.com/a/xtec.cat/cinfo-aula/guia-d-aplicacio/1-cerca/activar-una-cerca
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DONAR SUPORT EN L’ÚS DELS RECURSOS INFORMATIUS  
 

CONÈIXER ELS RECURSOS INFORMATIUS  DISPONIBLES 



COMPLEXITAT INFORMATIVA  ACTUAL 
 



 
 

Cóm s’organitza i s'emmagatzema la informació? 

 
 
 

Com s’accedeix a les fonts d’informació? 
 

Quins tipus de fonts d’informació existeixen? 
 

3r aspecte 

2º aspecte 

1r aspecte 

 
CARACTERÍSTIQUES DE LA 

INFORMACIÓ 

 

 
UTILITATS  ESPECÍFIQUES DELS 

DIFERENTS TIPUS 

 

 
ELS ENTORNS I LES ENES DE CERCA  

 

Els recursos informatius disponibles…  
 

Saps on està 

registrada o 

continguda la 

informació? 

 

 

CONTINGUTS CURRICULARS 
 

On puc trobar 

informació? 

 





SUPORT – MODA DE REPRESENTACIÓ  - ACCÉS - CONTINGUT 

Què entenem actualment per document? 
 

 

 







 

LA UTILITAT DELS DIFERENTS TIPUS DE FONTS D'INFORMACIÓ 

 

PER A QUÈ CAL 
VALORAR LA 

INFORMACIÓ QUE 
NECESSITO 



Mapes per a l’alumnat  [6 nivells de dificultat]  

             Competencia informacional a l’aula 

https://sites.google.com/a/xtec.cat/cinfo-aula/guia-d-aplicacio/1-cerca/localitzar 

 

https://sites.google.com/a/xtec.cat/cinfo-aula/guia-d-aplicacio/1-cerca/localitzar
https://sites.google.com/a/xtec.cat/cinfo-aula/guia-d-aplicacio/1-cerca/localitzar
https://sites.google.com/a/xtec.cat/cinfo-aula/guia-d-aplicacio/1-cerca/localitzar
https://sites.google.com/a/xtec.cat/cinfo-aula/guia-d-aplicacio/1-cerca/localitzar
https://sites.google.com/a/xtec.cat/cinfo-aula/guia-d-aplicacio/1-cerca/localitzar
https://sites.google.com/a/xtec.cat/cinfo-aula/guia-d-aplicacio/1-cerca/localitzar
https://sites.google.com/a/xtec.cat/cinfo-aula/guia-d-aplicacio/1-cerca/localitzar
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Com s’accedeix a les fonts d’informació? 
 

ELS ENTORNS I LES EINES 

Accés FÍSIC Accés en LÍNIA 

On puc trobar 

informació? 

 

CERCADORS ( web, catàlegs, bases de dades…) 



1. Reconèixer  la propietat intel·lectual i prendre consciència 

del valor personal i professional que té la creació de continguts.  

 

2. Iniciar-se en  la cultura del treball col·laboratiu i  en l’actitut 

de compartir les propies obres amb estrategies per a protegir-

les en part o reivindicar-ne l’autoria. 

 
 

 

http://www.mcu.es/propiedadInt/index.html 

 

ÚS ÈTIC I RESPONSABLE DELS RECURSOS IN FORMATIUS 

http://www.mcu.es/propiedadInt/index.html


FORMACIÓ EN L’ÚS DE LA 
INFORMACIÓ COM ACCIÓ DE 
SUPORT PEDAGÒGIC DE LA 
BIBLIOTECA ESCOLAR 

 
Programa formatiu    
que pot ser articulat  i 
coordinat des de la 
biblioteca del centre. 

.  
 
 
 



PROGRAMA FORMATIU DES DE LA BIBLIOTECA ESCOLAR 

FASE  
DE CERCA I 

RECUPERACIÓ 

DES DE LA 
BIBLIOTECA 

ESCOLAR 



PROGRAMA FORMATIU DES DE LA BIBLIOTECA  ESCOLAR 



FASE DE 
TRACTAMENT 

FASE DE 
COMUNICACIÓ 




