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No 
Conèixer  
(col·lectiu) 

Començar 
 (ind. amb ajut) 

Utilitzar 
 (autònom) 

A. PLANTEJAMENT DE LA NECESSITAT D’INFORMACIÓ           
                                                                                  Què cerco i per què                       

EI CI CM CS 

A1. Identificar la 
necessitat 
d’informació en 
funció de la 
tasca a resoldre 

a) Definim la tasca o situació-problema a resoldre Quin és l’interrogant plantejat? Quin és l’interrogant plantejat? Quin és l’interrogant plantejat? 

b) Establim els  coneixements previs  
Si no sé res, com puc saber més? 

 Consulta a Enciclopèdies / Diccionaris Enciclopèdies / Diccionaris Enciclopèdies / Diccionaris 

c) Focalitzem el que volem investigar plantejant noves preguntes 
d) Extraiem paraules o conceptes clau i els ordenem 

Pluja d’idees Trobem  conceptes clau 
Distingir tema principal i 
altres aspectes  

Tema principal i 
altres aspectes  

Diferenciar apartats i sub-
apartats 

e) Definim l’objectiu i la finalitat del projectes 
f) Delimitem les característiques del producte final 

Finalitat del projecte  Objectiu / Producte final / Característiques Objectiu i Producte final 

A2. Concretar les 
característiques  
de la necessitat 
d’informació  

 

 

a) 
 
 

Reconeixem l’abast de la nostra cerca  
(cerca puntual, senzilla o  complexa): 

 Puntual?  Senzilla? Puntual? Senzilla? 
Puntual?  
Senzilla? 

Senzilla?  
Complexa? 

− Qualitat de la informació que necessito:    Concreta? Genèrica? Concreta? 
Genèrica? 

Genèrica? 
Especialitzada? 

− Quantitat: nombre de fonts a seleccionar  1 / 2 documents 1 / 2 documents 2 /3 documents 2 /3 documents 3 / 4 documents 

b) Concretem el nivell de dificultat del contingut 
Només volem informació divulgativa. (que puguem entendre)  

Diferenciar informació 
divulgativa d’info científica 

Diferenciar informació 
divulgativa / científica 

Adequació a 
destinataris 

c) Definir temps i espai geogràfic que abasta la nostra investigació    
D’ on vull la 
informació?  

 D’ on vull la informació? Quina època? 

d) Determinem l’àmbit lingüístic de la informació 
En quin idioma necessito la informació ? 

text, gràfic, vídeo text, gràfic, vídeo hipertext, so audiovisual, multimèdia, 
hipermèdia 

e) Determinem els formats necessaris 
text, hipertext, gràfic, vídeo, etc.? 

  Català / Castellà / Anglès Català / Castellà / 
Anglès 

A3. Organitzar la 
investigació 

a) Elaborem un guió provisional de la investigació? 
(partir dels conceptes clau trobats (A1d) 

Quin títol li donem al tema Diferenciem pregunta principal Establim els apartats i 
subapartats 

Establim els apartats i 
subapartats 

b) Establim  el pla de treball 
Com resoldrem la tasca? De forma individual, per parelles , en grup...? 
 

c) Establim una temporització 
Col�lectiu Parelles Parelles / grups 
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