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Bibliotasques de primària 
 
 
 
 
Objectius 
 

• Saber diferenciar entre llibres d’imaginació, llibres de coneixements i obres de 
referència. 

• Aprendre a identificar el teixell del llom del llibre. 
• Aprendre a cercar informació. 
• Conèixer els elements principals d’una citació bibliogràfica. 
• Conèixer l’organització de la biblioteca segons la CDU (Classificació Decimal 

Universal). 
• Conèixer diferents fonts d’informació i saber quina s’ha d’utilitzar segons la 

necessitat d’informació. 
• Saber què és una bibliografia i per a què serveix. 
• Conèixer les eines auxiliars dels llibres (índexs, sumaris, glossaris). 

 
Descripció de la proposta 
  
Bibliotasques per activar la competència informacional de l'alumnat, seqüenciades de 
1r a 6è de primària. 
 
Avui podem utilitzar diferents estratègies per dur a terme un treball competencial: les 
webquestes, les caceres, els treballs amb fonts, les webtasques... Totes elles, 
estratègies en constant evolució. Un exemple d'això, n'és la bibliotasca, una proposta 
didàctica, derivada de la webquesta, que com aquesta utilitza principalment recursos 
d’internet amb l’objectiu que l’alumnat realitzi una tasca, com ara resoldre qüestions o 
crear productes directament relacionats amb la biblioteca escolar. En aquest cas, 
sobre competència informacional. 
 
Aspectes didàctics i metodològics 
 
L’activitat està pensada per dur-la a terme a la biblioteca escolar i inclou una rúbrica 
d’avaluació. 
 
Recursos emprats 
 
S’utilitzen llibres i un lloc web creat per a cada activitat. Cal assegurar-se de tenir el 
material de cada bibliotasca. 

Model de  bibliotasca: https://sites.google.com/site/bibliotasca/ 
1r. En Jan Pol fa de detectiu: https://sites.google.com/site/enjanpol/ 
2n. En Jan Pol té un cas: https://sites.google.com/site/enjanpolteuncas/ 
3r. El vestit nou de l’emperador: 
https://sites.google.com/site/elvestitnoudelemperador/ 
4t. Aladí i la llàntia meravellosa: https://sites.google.com/site/historiadaladi/ 
5è. 'Nem a la font: https://sites.google.com/site/nemalafont/tasca 
6è. El bosc de les 14 pistes: https://sites.google.com/site/xivpistes/ 
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Competències i continguts que es treballen de forma  destacada 
  
1. Competència comunicativa, lingüística i audiovisual. 
2. Tractament d’informació i competència digital. 
3. Competència d’aprendre a aprendre. 
 
Alumnat a qui s’adreça especialment 
 
Alumnat de primària. Hi ha una activitat per a cada curs de l'etapa. 
 
Interdisciplinarietat, transversalitat, relacions a mb l’entorn...  
 
En el marc de la competència informacional, la bibliotasca, és un tipus de treball que 
assenyala el responsable de la biblioteca com una persona de referència en 
l’aprenentatge de l’alumnat, que implica el claustre i que porta a la pràctica una 
proposta educativa: el treball competencial fet, també, des de la biblioteca escolar. 
   

Autoria 
 
Els autors són Pilar Jarque i Jordi Badiella. 
 
 


