
 
Seminari de Biblioteques Escolars Ribera d’Ebre 
 
PLA DE LECTURA DE CENTRE. PLA BIBLIOTECA ESCOLAR 
    
Àmbits PLEC:  GUST PER LLEGIR, COMPETÈNCIA LECTORA, COMPETÈNCIA I NFORMACIONAL 

Títol de l’activitat:             “EL RACÓ DEL PROJECTE” 
                       RECERCA D’INFORMACIÓ SOBRE UN TEMA 

Nivells: Des d’educació infantil a cicle superior de primària 
Material: -Llibres la Biblioteca Escolar, llibres portats de casa pels alumnes, 

documents de la Biblioteca Pública o Comarcal,...Cerques a intenet. 
-Pautes de cerca d’informació i del treball per projectes per a fer un mural o 
petita fitxa a consultar al RACÓ DE BIBLIOTECA ESCOLAR I D’AULA 

Espai: Biblioteca Escola/ Biblioteca d’Aula 
Durada: Diverses sessions durant un trimestre, segons durada del projecte. 
Agrupament: Classe o Petit grup 
Responsables: Coordinadora de biblioteca  i Tutor/a 

 

COMPETÈNCIES  BÀSIQUES : 
x c.comunicativo lingüística audiovisual Competència lectora i gust per llegir. Comunicació social. 
x c.digital Competència informacional, cerca i tractament de la informació. 
x c.social-ciutadana Valorar. Compartir i cooperar. 
x c. conèixement i la interacció 

 amb el món físic 
Plantejar-se preguntes, utilitzar estratègies de cerca, 
analitzar i interpretar la informació per seleccionar el que 
interessa segons utilitat. 

x c. aprendre a aprendre Aprenentatge individual i grupal. 
x c. autonomia, iniciativa personal i 

emprenedoria 
Habilitats personals i emocionals. Presa de decisions. Creació i 
realització de projectes. 

x c.artística-cultural Percepció, interpretació i creació. 
x c. matemàtica Raonament. Resolució de problemes. Representacions. 

 

OBJECTIUS  GENERALS: 

� Aplicar estratègies de cerca amb diferents instruments, eines i entorns. 
� Valorar i compartir la informació tractada. 
� Respectar les diferents opinions i saber treballar en grup. 
� Elaborar un projecte comú.  

 

DESCRIPCIÓ DE L’ACTIVITAT:   Estràtegies metodològiques 

[Proposta presentada al Seminari de Biblioteques Escolars i recollida a: 
http://blocs.xtec.cat/bibliotequesescolarsriberadebre/alfin amb models de pautes de cerca, segons annexos] 

Sessió preparatòria: COM ELEGIM o CENTREM EL TEMA A TRACTAR ?:  

És bàsica la motivació i implicació de l’alumne en l’elecció del camí i del treball a realitzar: Alumne protagonista. 

Treball basat en l’aprenentatge cooperatiu i el treball competencial. 

-Presentació de la proposta a l’aula i posada en comú dels apartats del tema que ens 
interessa esbrinar o aprofundir: Pluja d’idees (què sabem i què volem saber).  
-Creació del guió amb els subtemes o interrogants a esbrinar.  
-Distribució de tasques. 
-Responsabilitats de cada alumne o petit grup. 
-Planificar la cerca guiada: fonts d’informació a consultar. 
-Plantejament del producte final a elaborar-presentar. 



 
Orientacions de com fer el TREBALL PER PROJECTES : 

http://blocs.xtec.cat/bibliotequesescolarsriberadebre/alfin/treball-per-projectes/ 
 
 
Sessions de cerca d’informació: QUÈ CERCO, ON HO CERCO I COM HO CERCO? 
                                          CONCRECIÓ DE LA CERCA , LOCALITZACIÓ I TRACTAMENT DE LA INFORMACIÓ (models annexos) 
-Estratègia per  cercar la informació en diferents entorns i eines: 

.BIBLIOTECA ESCOLAR: cerca al catàleg Epergam, cerca a les estanterires, cerca a 
l’índex dels llibres,... 
.INTERNET: autes de cerca a internet, llista de webs on fer la cerca, paraules clau,... 

-”Racó de biblioteca”  amb els documents escollits del tema per a realitzar el projecte 
aportats pels alumnes. 
 
-Pautes per a recollir la informació que ens interessa: Anotacions, resums, imatges,... amb 
la citació de les fonts (bibliografia-webgrafia). Indicadors per la valoració final del que hem 
trobat. 
 
-Graella-pauta model tres fases: QUÈ CERCAR,  ON CERCAR I COM HO FEM segons els 
diferents cicles (annexos, web INFO-AULA: https://sites.google.com/a/xtec.cat/cinfo-aula/ ) 
 
-Valoració de la cerca i tractament de la informació realitzada segons treball a presentar. 
 
Sessions de posada en comú i inici de l’elaboració del treball final a presentar: 

-Segons tipus de document final a presentar (escrit, oral, audiovisual, mural, digital,...) es 

farà el tractament  i elaboració del treball que pot durar més d’una sessió. 

-Esborrany del treball a presentar. 

-Posada en comú en petit grup. 

-Revisió final del contingut del treball elaborat (autovaloracions i en petit grup). 

 

Sessió final de presentació del treball: 

-Exposició i presentació del treball (pautes per elaboracions de textos, exposicions orals o 

digitals, segons nivell educatiu) 

-Recollida dels comentaris i valoracions. 

-Publicació i difusió del treball elaborat pel grup. 

 

AVALUACIÓ 

-Grau d’interès i implicació personal de cada alumne. 

-Seguiment de les aportacions de cada alumne. 

-Grau de responsabilitat en les tasques encarregades. 

-Valoracions del procés i del treball final a nivell de grup. 

 
 

TEMPORITZACIÓ  dins el 

Pla Anual de Centre, el Projecte 

Curricular, PLEC,...  

Número de sessions segons projecte o tema. 

 



 

RECURSOS HUMANS 

(BE, professorat, famílies...) 

-Coordinadora de biblioteca i coordinador TIC/TAC per a ajudar en 

la cerca d’informació. (BE+TAC) 

-Tutor/a que guia el treball i les sessions a l’aula. 

-Famílies que col·laboren en l’aportació de documentació, cerca i 

elaboració del treball. 

 

RECURSOS MATERIALS 

 

 

 

 

-Racó de biblioteca amb documentació sobre el tema. 

-Pautes i estratègies de cerca, tractament i elaboració del treball 

per projectes acordades al centre. (annexos) 

-Bloc de la biblioteca on recollim el resum de l’activitat. Revista 

Escolar , web o cartellera de l’escola per a la seva difusió. 

-Murals o treball finals exposats. 

-BIBLIOCABÀS amb llibres d’altres escoles que porten un missatge 

I el diari de ruta amb els comentaris dels grups o centres 

participants. 

 

RECURSOS EXTERNS -Biblioteca Pública o Comarcal, CRP, ... per ampliar recursos sobre el 

tema. 

-Fitxa PLEC, activitat compartida al Seminari de Biblioteques Escolars de 

la Ribera d’Ebre. 

 

OBSERVACIONS 

 

 
.Segons el treball realitzat, es pot quedar un exemplar o una mostra 
a la biblioteca del centre. Racó de treballs escolars de projectes o 
treballs de recerca que també es podrien catalogar a l’Epergam i 
formar part de la base documental del centre educatiu per a 
properes consultes. 
 
 

Model: Materials de Formació Biblioteca Puntedu: http://www.xtec.cat/innovacio/biblioteques/formacio_pla_lectura.htm 

Elaboració i Assessorament : Joana Vernet,  SE-CRP Ribera d’Ebre. Coordinadora del Seminari de Biblioteques 

Seminari de Biblioteques Escolars de la Ribera d’Ebre, curs 2016-17. 

Annexos: 

1.-Exemple de treball per projectes : OCELLS ( MOIXONS DE LA RIBERA) amb models cinfo de 

referència: http://blocs.xtec.cat/bibliotequesescolarsriberadebre/alfin/biblio-ocells/ 

 

2.-Enllaços a articles, pautes i experiències: 

http://blocs.xtec.cat/bibliotequesescolarsriberadebre/alfin/ 

 

 

3.-Pautes i estratègies de cerca, segons models de la web INFO-AULA: 

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

• -Fases de cerca 
• -Metodologia en el procés de cerca i recuperació de la informació 
• -Pauta cerca nivell bàsic 
• -Pauta de cerca de nivell inicial 

 
             Mirar models i pautes més completes a : https://sites.google.com/a/xtec.cat/cinfo-aula/5-instruments-de-suport 
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FASES DE CERCA D’INFORMACIÓ: 
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METODOLOGIA del procés de cerca: 
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     Pauta cerca 1, nivell bàsic. 
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“ RACÓ DEL PROJECTE” (Segons fitxa PLEC) Pauta DE CERCA, nivell inicial (pauta 3 INFOAULA afegint la part final) 

 
- Com he fet la cerca? 
  .AL CATÀLEG EPERGAM DE LA BIBLIOTECA                
  .A INTERNET 
  .ALS LLIBRES O DOCUMENTS CONSULTATS 
-Què he trobat del que buscava?   

 

 

-Què he triat del que he trobat? 

 

 

-Fonts consultades: (citació bibliogràfica o webgràfica) 

 


