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Introducció 

La Societat de la Informaciñ i el Coneixement (SIC, d‟ara endavant) 

en la qual ens trobam immersos en ple segle XXI planteja nombrosos 

reptes, particularment i de manera singular dintre del món educatiu. Un 

d‟aquests reptes és l‟accés, la gestiñ i l‟anàlisi crítica de l‟enorme quantitat 

d‟informaciñ que es troba disponible, fonamentalment a través de les 

plataformes digitals. 

El sorgiment i la implantació de les Tecnologies de la Informació i la 

Comunicaciñ (TIC) ha suposat un punt d‟inflexiñ en l‟accés i difussiñ de la 

informació i el coneixement, però aquest fet no ha vengut acompanyat 

d‟un ús coherent i responsable dels mitjans ni de la pròpia informaciñ en 

sí. 

Així i tot, s‟ha de tenir ben present que l‟augment en la quantitat 

d‟informaciñ disponible no és l‟únic factor a tenir en compte per tal 

d‟entendre i atendre la situaciñ descrita. L‟allau de producciñ de nova 

informaciñ és determinant per als usuaris a l‟hora d‟intentar controlar-la, 

però també s‟ha de destacar el grau d‟interacciñ que permeten les TIC: la 

informaciñ està en constant modificaciñ, ja que també s‟està donant un 

ritme de renovació frenètic que suposa canvis continuus (el què avui 
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sembla una veritat inamovible, demà pot esser rebatuda perfectament). A 

la vegada, també han augmentat el nombre de plataformes o sistemes de 

transmissió de la informació, cada cop més ràpids i eficaços, els quals 

compten amb una difussió immediata a nivell mundial, essent Internet el 

paradigma per excel·lència. 

Tot això ha evidenciat una necessitat creixent (que passa per 

l‟adaptaciñ a les TIC per tal de poder localitzar i consultar els continguts 

que apareixen i es modifiquen contínuament) que es tradueix en la 

capacitat d‟accedir i emprar eficaçment la informaciñ: l‟Alfabetitzaciñ 

Informacional (ALFIN, d‟ara endavant). En la nostra societat, és crucial 

saber què volem (definir clarament quina és la qüestió/problema que hem 

de solventar o sobre la que hi tenim interés de conèixer), on es pot anar a 

cercar (quines sñn les fonts adequades), com s‟ha de fer aquesta cerca 

(quins paràmetres i eines ens ajudaran a trobar més ràpidament la 

informaciñ que necessitam), tenir capacitat crítica (per tal d‟avaluar i 

destriar les diferents informacions i fonts), conèixer com gestionar la 

informaciñ (com l‟estructurarem i l‟organitzarem) i, finalment, saber com 

s‟han d‟exposar/transmetre els resultats (com ho comunicarem en funciñ 

de quins siguin els nostres interlocutors i objectius perseguits). Tots 

aquests aspectes en el seu conjunt són els què defineixen a la persona 

alfabetitzada i competent informacionalment. Així, l‟accés al coneixement 

pròpiament dit (no ens referim a un simple accés a la informació) passa 

necessàriament per un aprendre a aprendre, per una formació permanent, 

per un aprenentatge al llarg de toda la vida, degut a la constant 
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mutabilitat, desenvolupament i evolució, tant de les TIC, com de la 

informació per se. 

Totes aquestes són habilitats bàsiques que els individus han de 

treballar i desenvolupar per tal d‟actuar amb eficàcia com a ciutadans 

autònoms i actius dintre de l‟univers informacional, tot transitant pel camí 

que duu de la Societat de la Informació vers la Societat del Coneixement. 

Tot això, encara resulta molt més essencial quan centram la nostra 

atenció en la comunitat educativa, particularment en l‟alumnat universitari. 

Uns dels principals agents que intervenen en el desenvolupament 

de la societat del coneixement sñn, precisament, el professorat i l‟alumnat 

universitaris, ja que l‟avenç del sistema educatiu superior és qui 

determina, en gran mesura, l‟avenç d‟una societat desenvolupada, donat 

que el desenvolupament en l‟àmbit de l‟Educaciñ Superior és, per ell 

mateix, un indicador de progrés d‟una comunitat. Així, sñn les universitats 

com a institucions educatives les que tenen la responsabilitat i funció de 

formar a l‟individu que, posteriorment, entrarà en un mercat laboral cada 

cop més competitiu i que contribuirà al desenvolupament econòmic, social 

i cultural del seu context. 

L‟enorme importància de l‟ALFIN, dintre del sistema educatiu en 

general i a l‟Educaciñ Superior en particular, queda palesa en l‟extensa 

trajectòria que porta als països anglosaxons com són Regne Unit, 

Austràlia i Estats Units, així com dintre de l‟àmbit francòfon (Bèlgica, 

França o Canadà en serien un clar exemple). D‟altra banda, tot i que no 
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s‟ha donat aquest mateix desenvolupament, també a nivell internacional 

s‟ha de destacar la forta eclosiñ que ha tengut aquesta temàtica dintre 

dels països llatinoamericans durant els darrers 10 anys (com és el cas, 

fonamentalment, de Cuba, Mèxic, Perú, Colòmbia o Uruguai), on ha 

passat a ser un dels principals eixos d‟anàlisi i estudi, tant per part de les 

pròpies universitats com de diferents cossos i organitzacions de caire 

educatiu. 

Dintre del nostre context geogràfic i cultural, consideram que 

l‟estudi del nivell d‟ALFIN entre l‟alumnat universitari és una de les 

primeres passes essencials per tal d‟avaluar el grau d‟habilitats 

informacionals en l‟àmbit de l‟Educació Superior de l‟Estat espanyol i, 

d‟aquesta manera, determinar quins sñn els punts forts i febles de la 

formació universitària al nostre país, sense perdre de vista les directrius 

que se‟ns marquen des de l‟àmbit europeu, fonamentalment arrel de la 

recent posada en marxa de l‟Espai Europeu d‟Educaciñ Superior (EEES). 

Malgrat a Espanya encara no hi hagi un gran nombre d‟estudis 

centrats en les estratègies d‟elaboraciñ de treballs acadèmics que té 

l‟alumnat universitari (associades directament a l‟ALFIN), sí que, 

principalment a partir dels anys ‟90, existeix un important corpus 

documental al voltant d‟aquest concepte. Sñn de destacar els nombrosos 

articles publicats per revistes com són Anales de Documentación (de la 

Universitat de Múrcia) o el Boletín de la Asociación Andaluza de 

Bibliotecarios, la Revista Española de Documentación Científica 
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(depenent del CSIC) així com diferents informes elaborats per la Red de 

Bibliotecas Universitarias (REBIUN) i la Conferencia de Rectores de 

Universidades Españolas (CRUE), que demostren l‟enorme i creixent 

interès que existeix actualment al nostre país pel desenvolupament de 

l‟ALFIN, no només a nivell de Biblioteques i Serveis de Documentació sino 

també des de les institucions d‟Educaciñ Superior. 

La finalitat de l‟estudi que es presenta a continuació és la 

realitzaciñ d‟una anàlisi de necessitats, la determinació dels principals 

punts forts i febles de l‟alumnat universitari (en particular dels estudiants 

de la Universitat de les Illes Balears) pel que fa a les seves habilitats 

informacionals, fonamentalment a l‟hora de realitzar els seus treballs 

acadèmics i/o altres activitats de naturalesa educativa en el marc dels 

seus estudis superiors. 

Per tal d‟assolir aquesta finalitat i abordar la temàtica de l‟ALFIN 

d‟una manera estructurada, es presenten, en primer lloc, un recull de les 

principals definicions que s‟han elaborat sobre aquest concepte a nivell 

internacional, repassant, a la vegada, algunes aportacions fetes a nivell 

nacional. Seguidament, en el bloc segon s‟exposen, a tall d‟exemple, els 

models de competències informacionals més destacables en l‟àmbit 

internacional. 

Tot això servirà com a base introductòria per a presentar les dades 

obtingudes de l‟estudi sobre les habilitats en alfabetització informacional 

entre l‟alumnat universitari, realitzat a finals del curs acadèmic 2008-09 
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amb la participació d‟estudiants de les diverses àrees de coneixement de 

la Universitat de les Illes Balears. 

Finalment, i en base dels resultats obtinguts, es plantegen diverses 

reflexions i conclusions, així com algunes propostes d‟intervenciñ dintre 

de la pròpia Universitat de les Illes Balears (UIB), i d‟acord amb els 

resultats obtinguts en altres estudis similars en relació a la formació en 

habilitats informacionals de l‟alumnat universitari. 
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1.1. CONTEXT DE L’ALFABETITZACIÓ INFORMACIONAL 

 

1.1.1. Transformacions en la Societat de la Informació i el 

Coneixement 

És un fet indiscutible que la quantitat d‟informaciñ de la qual 

disposam en ple segle XXI és molt més nombrosa i canviant que la 

d‟altres moments al llarg de la història de la Humanitat. Un exemple 

tangible d‟aquest fet, a nivell d‟informaciñ científica, és la quantitat 

d‟articles disponibles al Registre ISSN: l‟any 2004 es comptabilitzaren 

32.670 noves entrades i a l‟any 2009 se‟n registraren 75.8311. No és 

doncs estrany que, després d‟assistir a la revoluciñ industrial i a la 

tecnològica, s‟afirmi que ara mateix ens trobam immersos en l‟anomenada 

revolució informacional2. 

  

                                                           
1
 L‟evoluciñ del nombre d‟articles disponibles al registre ISSN (els nous articles i els totals) des de 

l‟any 2001 fins al 2009 es poden consultar a la web 
http://www.issn.org/files/issn/statistiques/total_numberofrecords.pdf 
2
 De fet, a la seva tesi, Rodríguez (2005) assenyala que les forces motrius de tipus “tècnic” que 

modifiquen radicalment a les societats sñn anomenades “revolucions”: industrials, tecnològiques, 
tecnològico-científiques, informacionals… 
 

http://www.issn.org/files/issn/statistiques/total_numberofrecords.pdf
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La sobreabundància d‟informaciñ en la qual ens trobam immersos 

actualment fa que el seu maneig sigui de cada cop més difícil i conflictiu, 

la qual cosa provoca una saturaciñ de l‟usuari, incapaç d‟assimilar-la en la 

seva totalitat. Gazpio & Álvarez (1998), al voltant d‟aquesta situaciñ, 

assenyalen que l‟excés d‟informaciñ comporta l‟existència de diferents 

perfils d‟usuaris o consumidors d‟informaciñ: 

- Usuaris passius, els quals es veuen permanentment 

bombardejats amb informaciñ a l‟atzar (que no cerquen, els hi 

arriba). La sobreabundància és un factor de distracció i la 

dificultat radica en processar-la i vincular-la amb les pròpies 

necessitats. 

- Usuaris incapaços d’analitzar la informació, els quals recuperen 

massa informació quan fan una cerca amb una finalitat concreta 

i no saben decidir quina han de llegir i emprar. Per tant, no 

poden seleccionar la informaciñ d‟acord amb els seus propòsits. 

- Usuaris paralitzats, els quals es troben desemparats davant de 

grans volums d‟informaciñ o davant cerques sense resultats. La 

seva dificultat radica en la impossibilitat de revisar i ajustar les 

pròpies estratègies d‟informaciñ. 

Arrel d‟aquest fenomen, Cornellà (2001) acunyà el concepte 

d‟infoxicació; però no fou l‟únic que intentà conceptualitzar aquesta allau 

d‟informaciñ que sobrepassava a l‟usuari: abans, Wurman (1989) parlà 

d‟ansietat informativa (tot i que referint-se a aquest fenòmen des del punt 
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de vista de les Ciències de la Informació3), mentre que Pochet & Thirion 

(1999) empraren el terme infobesitat. 

Tal i com assenyala Umberto Eco (2008), l‟excés d‟informaciñ és 

un dels principals problemes contemporanis: existeix una abundància 

d‟informaciñ irrellevant, a la vegada que una gran dificultat per 

seleccionar-la i, en conseqüència, processar-la4. 

Per tant, la necessitat de ser capaços de controlar i emprar 

eficaçment la informació ha esdevingut tant o més important que la pròpia 

adquisició de coneixement. I és per tant necessari el plantejament de 

qüestions que ens orientin en aquest nou escenari: Quin valor tenen 

actualment la informació i el coneixement? Ens trobam immersos dintre 

d‟una societat de la informaciñ o del coneixement? Quina diferència 

substancial existeix entre ambdós conceptes? 

El terme societat de la informació fou utilitzat per primer cop a finals 

dels anys ‟60 i principis dels ‟70 per part de diferents sociòlegs: Masuda 

(1968), Touraine (1969), Bell (1974). Així i tot, cal tenir en compte que, 

mentre que els dos darrers autors feren servir el terme per tal d‟explicar 

                                                           
3
 Des d‟un punt de vista periodístic, Wurman (1989) parla d‟ansietat informativa produïda per 

l‟escletxa cada cop més gran entre el què entenem i allò que hauríem d‟entendre: hi ha un abisme 
entre les dades i el coneixement perquè la informaciñ que se‟ns proporciona des dels mitjans de 
comunicaciñ no ens parla d‟allò que volem o necessitam saber, sino que se‟ns colapsa cada dia 
amb milers de fets, comunicats sense relació, jerarquia ni sentit, i se‟ns deixa desposseïts de 
vertader coneixement. 
4
 No entrarem aquí en explicar el fenomen de l‟escletxa digital que s‟està donant, a la vegada, als 

països menys desenvolupats: mentre que a uns indrets geogràfics la societat en general i l‟alumnat 
universitari en particular sñn víctimes d‟aquest allau d‟informaciñ, en altres contextos s‟estan 
provocant processos d’exclusió informacional limitant-se (per motius diversos que van des dels 
econòmics als polítics o cuturals) l‟accés al coneixement. Un clar exemple l‟exposa Harle (2009) a 
la seva obra Digital Resources for Research: A Review of Acces and Use in African Universities, on 
fa una revisió dels documents disponibles als catàlegs bibliotecaris de les Universitats Africanes 
per a, posteriorment, analitzar els obstacles per a l‟accés i ús de la informació acadèmica digital i 
física en aquestes universitats. 
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que el nou eix econòmic, el nou motor de la societat post-industrial, seria 

el coneixement teòric, i que tot progrés estaria vinculat/supeditat a aquest 

coneixement, el primer, Yoneji Masuda, utilitzà aquest concepte fent 

referència als canvis tecnològics i a la seva repercussió dintre de la 

societat japonesa. Per tant, el concepte de societat de la informació, tal i 

com l‟entenem i l‟aplicam avui dia, es desenvolupa, a partir de la 

concepció generada per Masuda gràcies a altres aportacions, entre les 

què destaquen les de Machlup (1962) o Mcluhan (Mcluhan & Powers, 

1989); un exemple d‟això és que aquest darrer fou qui promogué la 

utilització del terme aldea global per tal de descriure la interconnectivitat 

humana a escala global, generada pels mitjans de comunicació 

electrònics. 

A tall d‟exemple del què actualment s‟entén com a societat de la 

informaciñ destaca l‟explicaciñ que dñna Ortiz (1995): 

Les societats de la informació es caracteritzen per basar-se en el 
coneixement i en els esforços per convertir la informació en 
coneixement. Quanta major és la quantitat d‟informaciñ generada 
per una societat, major és la necessitat de convertir-la en 
coneixement. Una altra dimensiñ d‟aquestes societats és la 
velocitat amb què aquesta informació es genera, transmet i 
processa. Finalment, les activitats lligades a la informació no són 
tan dependents del transport i de l‟existència de concentracions 
humanes com les activitats industrials. Això permet un 
reacondicionament espaial caracteritzat per la descentralització i 
la dispersió de les poblacions i serveis.  

 

Resulta òbvia la crítica de l‟escletxa digital que es pot extreure 

d‟aquest concepte i que, de fet s‟està evidenciant a nivell mundial durant 
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les darreres dècades5. Conscient de les limitacions i les implicacions que 

comporta el terme societat de la informació, Castells (1997) afirma que 

aquest concepte l‟únic que fa és destacar el paper de la informaciñ dintre 

de la societat, i prefereix parlar de societat informacional: 

La informació en el seu sentit més ampli, és a dir, com a 
comunicació del coneixement, ha estat fonamental en totes les 
societats, inclosa l‟Europa medieval, que es trobava culturalment 
estructurada i en certa mesura unificada al voltant de 
l‟escolasticisme, això és, en conjunt, un marc intel·lectual... En 
contrast, el terme informacional indica l‟atribut d‟una forma 
específica d‟organitzaciñ social en la què la generaciñ, el 
processament i la transmissió de la informació es converteixen en 
les fonts fonamentals de la productivitat i el poder, degut a les 
noves condicions tecnològiques que sorgeixen en aquest període 
històric. (Castells, 1997) 

 

Més enllà, emperò, de petites puntualitzacions i posicionaments 

tautològics en la definició del concepte, no es poden obviar les 

implicacions negatives d‟aquest, i ens hem de plantejar si, realment, tot i 

que el terme defineixi la societat actual, és aquesta la societat que 

pretenem. En aquest punt és on apareix un altre terme, molt més 

evolucionat, i que planteja l‟ideal a assolir: la societat del coneixement. 

El primer autor que parlà de societat del coneixement fou Peter 

Drucker, el 1974, fent referència a la sociedad postcapitalista, una nova 

estructura de la societat, amb una nova dinàmica econòmica i política. Ja 

en aquesta obra, l‟autor considera que el coneixement és l‟únic recurs 

                                                           
5
 L‟escletxa digital ha augmentat de manera sorprenent. Ja l‟any 2001, a la Revista Iberoamericana 

de Ciencia, Tecnología, Sociedad e Innovación, apareixia un article en el qual es presentaven 
dades esfereidores: mentre que l‟any 2000 a Londres existien més comptes d‟Internet que a tota 
Àfrica, a Mónaco hi havia 99 telèfons per cada 100 persones enfront de 0,1 terminals per cada 100 
habitants a Afganistà, i a Perú només un 2% de la població podia ser considerada internauta 
(Trejo, 2001). 
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significatiu, un coneixement aplicat a les eines, als processos i als 

productes del treball humà. 

La importància (i necessitat) de la societat del coneixement 

relacionada amb l‟àmbit educatiu queda palesa en les paraules de David 

& Foray (2002) quan aquests assenyalen que: 

Les economies industrials es transformen progressivament en 
altres inspirades en el saber mitjançant unes elevades inversions 
en educació, formació, investigació i desenvolupament, programes 
informàtics i sistemes d‟informaciñ. Es caracteritzen per l‟ús 
destacat de les noves tecnologies de la informació, no només per 
la comunicació entre les persones, sinó també per la creació de 
nous coneixements. D‟aquí que es produeixi una enorme intensitat 
de la innovació. Les organitzacions, comunitats i persones han 
d‟adquirir noves qualitats per tal de ser capaces de prosperar en 
aquest món ple de contínues alteracions. Això correspon als 
sistemes educatius, als mercats laborals. 

 

Així, la principal diferència entre els conceptes de societat de la 

informació i societat del coneixement radica en què aquesta darrera 

resulta una utopia, un ideal per assolir encara. És una situació desitjable 

en la qual el coneixement és fruit d‟una gestió correcta i productiva de la 

informació per part dels individus. 

Però ambdós conceptes són igualment vàlids i no es deuen 

considerar com excloents entre si mateixos: descriuen una situaciñ (d‟una 

banda realista i de l‟altra utòpica) que és possible (o almenys ho podria 

ser) gràcies al vertiginós desenvolupament de les Tecnologies de la 

Informaciñ i la Comunicaciñ, per la qual cosa, més enllà d‟entrar en 

polèmiques sobre la utilitzaciñ d‟un o altre concepte, per a aquest treball 

s‟ha optat per emprar el concepte de Societat de la Informació i el 
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Coneixement (SIC), amb el qual es considera que es reflecteix la situació 

actual en la què ens trobam immersos. 

 

1.1.2. Transformacions en l’Educació Superior 

D‟ençà de la Declaraciñ de Bolonya (1999), on s‟inicià la creació de 

l‟Espai Europeu d‟Ensenyament Superior (EEES), s‟ha situat el concepte 

de competència a l‟epicentre de la formaciñ de l‟alumnat universitari 

europeu. En l‟aprenentatge per competències, l‟estudiant passa a ser el 

protagonista actiu d‟un aprenentatge virtual, interactiu, compartit i 

distribuït. Així, l‟aprenentatge es fonamenta en competències que reflexen 

la capacitat de l‟estudiant per a posar en pràctica de manera integrada 

habilitats, coneixemenents i actituds per tal enfrontar-se i poder resoldre 

problemes i situacions diverses. Des del Projecte Tuning Educational 

Structures in Europe (recollit per González & Wagenaar, 2003) es diu que, 

de fet, les competències representen una combinaciñ d‟atributs (respecte 

del coneixement i les seves aplicacions, aptituds, destreses i 

responsabilitats) que descriuen el nivell o grau de suficiència amb què una 

persona és capaç de desenvolupar-se, i s‟assenyala: 

Una competència o conjunt de competències significa que una 
persona posa en pràctica determinada capacitat o habilitat per 
desenvolupar una tasca, i ho pot fer de manera que li permeti 
d‟avaluar el nivell de consecuciñ. Les competències es poden 
valorar i desenvolupar. Significa que, normalment, les persones no 
posseeixen o els hi manca una competència en termes absoluts, 
sinñ que la dominen en diferents graus, d‟aquí que es puguin 
col·locar les competències en un continuum i desenvolupar 
mitjançant l‟exercici i l‟educaciñ. (González & Wagenaar, 2003, 16) 
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Des del mateix Projecte Tuning, s‟analitzen dos tipus de 

competències: les genèriques i les específiques: 

- Les competències genèriques, també anomenades 

competències transversals, fan referència als atributs compartits 

que es poden generar a qualsevol titulació (són comuns a totes 

les disciplines) i que són considerats com a importants 

(fonamentalment pels graduats i els empleadors): capacitat 

d‟aprendre, capacitat d‟anàlisi i de síntesi, la capacitat de 

comunicació, el treball en equip, la resolució de problemes, etc. 

A la vegada, les competències genèriques es classifiquen en 

tres grups: 

 Competències instrumentals, és a dir, que tenen una 

funciñ d‟eina útil en un determinat moment per a assolir 

un objectiu. Entre elles s‟hi inclouen les habilitats 

cognoscitives, les capacitats metodològiques per a 

manipular l‟ambient, destreses tecnològiques i destreses 

lingüístiques. 

 Competències interpersonals, que són capacitats 

individuals relatives a la capacitat d‟expressar els propis 

sentiments, habilitats crítiques i d‟autocrítica (destreses 

socials que tendeixen a facilitar els processos 

d‟interacciñ social i de cooperaciñ). 

 Competències sistèmiques, que inclouen les destreses i 

habilitats relacionades amb els sistemes com a totalitat. 
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Suposen una combinació de la comprensió, la sensibilitat 

i el coneixement que permeten a l‟individu de veure com 

les parts d‟un tot es relacionen i s‟agrupen. 

- Les competències específiques, essencials per a qualsevol 

titulació perquè estan específicament relacionades amb el 

coneixement concret d‟una àrea temàtica; sñn les què 

confereixen identitat i consistència a qualsevol programa. 

També al Projecte Tuning, quan es parla sobre les competències 

genèriques, s‟estableix que aquestes (i s‟hi inclou la capacitat de gestiñ de 

la informaciñ) sñn vitals dintre d‟una societat en constant canvi com la 

nostra, i destaca que, de cada vegada, sñn més importants a l‟hora de 

preparar bé als estudiants cap al seu futur en la societat com a 

professionals i com a ciutadans (González & Wagenaar, 2003). 

Un altre referent a tenir en compte en el marc de l‟Ensenyament 

Superior és el Projecte de Definició i Selecció de Competències (DeSeCo) 

de l‟OCDE (2005), el qual serveix de guia per a l‟extensiñ d‟avaluacions 

de nous dominis de competències, i on es defineix una competència com 

alguna cosa més que coneixements i destreses: implica l‟habilitat per 

enfrontar-se a demandes complexes, basant-se i mobilitzant recursos 

psicosocials (que inclouen destreses i actituds) en un context en 

particular. Així, classifica les competències en tres categories: 

- La utilitzaciñ d‟eines (com sñn el llenguatge i les TIC‟s) de 

manera interactiva, per a la qual cosa és necessari un 
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coneixement ampli d‟aquestes per tal de poder adaptar-les a les 

pròpies necessitats. 

- La interacció en grups heterogenis (la necessitat de poder 

comunicar-se amb els altres dins un entorn cada cop més 

interdependent). 

- L‟actuaciñ de forma autònoma (els individus necessiten poder 

prendre la responsabilitat de les seves pròpies vides i situar-se 

en un context social més ampli). 

De fet, i seguint amb el Procés de Bolonya, en la darrera Comissió 

de Ministres Europeus responsables de l‟Educaciñ Superior a Lovaina 

(European Commission, 2009), s‟assenyala que l‟Ensenyament Superior 

Europeu s‟enfronta al gran desafiament i a les consegüents oportunitats 

de la globalitzaciñ i de l‟accelerada evoluciñ tecnològica, als nous 

estudiants i a nous tipus d‟aprenentatge. Això implica una sèrie de 

transformacions essencials: una formaciñ centrada en l‟aprenentatge dels 

estudiants i la mobilitat d‟aquests per tal que els ajudi a desenvolupar les 

competències que necessiten per a un mercat laboral en constant 

evolució i canvi, a la vegada que reforçarà la seva capacitat per convertir-

se en ciutadans actius i responsables. També implica una aposta per 

l‟aprenentatge permanent. 

Així, la creaciñ de l‟Espai Europeu d‟Ensenyament Superior ha 

suposat un nou model educatiu dintre de les universitats europees, un 

model que implica una major implicaciñ de l‟alumnat en el seu procés 
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d‟ensenyament/aprenentatge; en el foment de l‟aprenentatge autònom; en 

el protagonisme i la integraciñ de les TIC‟s dintre de l‟entorn educatiu i en 

la necessitat d‟adequar les metodologies docents al nou escenari 

educatiu. L‟evoluciñ de les institucions d‟Educaciñ Superior s‟adapta al 

ritme de l‟entorn cultural en el qual estan immerses per a, d‟aquesta 

manera, formar part realment de la Societat de la Informació i el 

Coneixement. 

La nova alfabetització –batejada com a “informacional”– esdevé 

una necessitat i una exigència de la nostra societat contemporània: d‟una 

banda, pels canvis determinants que ha suposat el fort desenvolupament 

de les TIC (amb la consegüent difusió de la informació a través de canals 

més diversos i complexos) i de l‟altra, amb l‟inici del procés de Bolònia en 

l‟àmbit de les institucions d‟Educaciñ Superior, el qual ha comportat un 

canvi en la docència universitària, basat en un ensenyament centrat en 

l‟alumnat, on aquest es converteix en un subjecte autònom i passa a ser 

responsable del seu propi procés d‟aprenentatge. 

 

 

1.2. L’ALFABETITZACIÓ INFORMACIONAL 

1.2.1. Termes relacionats amb l’Alfabetització Informacional 

Abans d‟entrar en les distintes definicions que s‟han fet fins ara 

sobre l‟Alfabetització Informacional (eix temàtic d‟aquest treball), s‟ha 

realitzat un petit recull dels diferents conceptes relacionats i que, en 



36                                                                                                             CAPÍTOL I. MARC TEÒRIC 
 

 

ocasions, fins i tot s‟han confñs amb l‟ALFIN6, la qual cosa ha suposat 

més d‟un entrebanc en l‟estudi i desenvolupament d‟aquest terme com a 

disciplina independent7. 

Cal tenir en compte que el concepte d‟alfabetitzaciñ informacional 

és una traducció del terme anglòfon Information literacy i, de fet, aquesta 

traducció ha estat la que ha suposat major controvèrsia, ja que comporta 

la inclusiñ de distintes “alfabetitzacions”, les quals van més enllà de la 

capacitat de llegir i escriure. 

I és que ja no es pot concebre l‟alfabetitzaciñ només com la 

capacitaciñ de l‟individu per a llegir i escriure, sinñ que, des de fa ja 

dècades, aquesta capacitaciñ s‟ha anat ampliant, en funció de les 

necessitats dels individus i de la pròpia societat. Així, Gilster (1997) sosté 

que l‟alfabetitzaciñ “sempre ha significat la capacitat de llegir, escriure, i 

entendre. És l‟acte de cogniciñ fonamental”. Una mica més enllà arriba 

Dupuis (1997), quan diu que “a més d‟abarcar les destreses bàsiques de 

lectura i escriptura, ara inclou la capacitat general d‟entendre i assolir les 

funcions amb èxit”. 

De fet, Vives (2006) parla “d‟alfabetitzacions” (en plural), perquè 

considera que aquest terme destaca per la seva elasticitat semàntica, i 

així és com s‟aplica a diferents disciplines; és per això, fonamentalment, 

                                                           
6
  L‟acrònim ALFIN per a referir-se a l‟Alfabetitzaciñ Informacional fou proposat per primer cop per 

Benito (1996); aquest autor, fou un dels pioners en presentar una tesi doctoral sobre aquesta 
temàtica, just després de Bernal (1983). 
7
 També s‟ha de dir que, a la vegada, aquests conceptes que es podrien qualificar com a 

“semblants” han configurat el camp de treball i d‟estudi de l‟alfabetitzaciñ informacional, delimitant 
les seves fronteres. 
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que l‟ús d‟aquest concepte sovint impedeix que es pugui saber si s‟està 

fent al·lusió a una o a diferents competències. 

Tal i com assenyalà Bawden (2001), existeixen nombrosos 

conceptes relacionats amb l‟Alfabetitzaciñ Informacional (alfabetitzaciñ 

digital, alfabetització en mitjans i alfabetització informàtica) que convé 

diferenciar i que tot seguit s‟expliquen breument. 

 

Alfabetització digital 

Aquest ha estat un dels termes més utilitzats, principalment pel fet 

que el seu ús sempre ha estat associat a l‟apariciñ i desenvolupament de 

les TIC‟s. Gilster (1997) defineix l‟alfabetitzaciñ digital com “la capacitat 

d‟entendre i utilitzar la informaciñ en formats múltiples, a partir de l‟àmplia 

possibilitat de fonts, quan es presenta mitjançant l‟ordinador”. De fet, 

aquest autor assenyala la necessitat de l‟alfabetitzaciñ digital perquè la 

utilitzaciñ dels nous mitjans (essencialment l‟ordinador) ens imposa 

demandes que sempre estigueren presents, tot i que de manera no 

visible, en mitjans tradicionals com els diaris i la televisió. Gilster també 

assenyala que la persona que està alfabetitzada (digitalment) està 

capacitada per valorar Internet, no només des del punt de vista de mitjà 

per a la comunicació, publicació i difusió, sinó també com a recurs per 

arribar a la informació i apropiar-se-la. 
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Alfabetització en mitjans 

Coneguda en l‟entorn anglosaxñ com a Media Literacy, 

l‟alfabetitzaciñ en mitjans es considera essencial per al ple 

desenvolupament de l‟individu dintre de la societat mediàtica que ens 

envolta. La importància d‟aquesta queda palesa, per exemple, en les 

paraules d‟Aufderheide (1997): 

Una persona alfabetitzada en mitjans de comunicació –i tothom ha 
de tenir l‟oportunitat de ser-ho– pot descodificar, avaluar, analitzar 
i produir (per ella mateixa) mitjans impresos i electrònics. 
L‟objectiu fonamental de l‟alfabetitzaciñ mediàtica és l‟autonomia 
crítica en relació a tots els mitjans de comunicaciñ. L‟educaciñ 
mediàtica ha de posar especial èmfasi en el camp de la formació, 
incloent-hi a la ciutadania informada, l‟apreciaciñ estètica i 
d‟expressiñ, la promociñ social, l‟autoestima i la competència dels 
consumidors... El ventall de possibilitats, de fet, s‟expandirà amb 
el creixement de la pròpia alfabetització mediàtica. (79) 

 

De fet, l‟alfabetitzaciñ en mitjans de comunicaciñ és un tema de 

discussiñ i debat a l‟actualitat pel seu caire de lluita contra l‟allau 

d‟informaciñ que ens ve donada des dels diferents mitjans de comunicació 

de masses. 

 

Alfabetització informàtica 

La conceptualització proposada per Husen & Postlethwaite (1985) 

és gairebé paradigmàtica: “qualsevol coneixement pràctic, destreses i 

actituds que algú necessita per tal de funcionar, de manera eficaç, en un 
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determinat rol social que impliqui directament o indirectament l‟ús dels 

ordinadors”. 

Ja a la dècada dels noranta, McClure (1994) i Lowell (1997) ens 

posaven en antecedents sobre el fet que l‟alfabetitzaciñ informàtica sovint 

havia estat considerada com una “extensió de l’alfabetització 

informacional”. Així i tot, anys abans, Tuckett (1989) ja oferia una distinciñ 

detallada entre alfabetització informàtica i alfabetització informacional, tot 

dient que són conceptes separats, encara que relacionats, i que no és 

d‟allò més important definir la diferència entre ambdues. 

De fet, per tal de definir l‟Alfabetització Informacional es necessita, 

prèviament, conèixer el significat de totes aquestes “alfabetitzacions” que 

ja esmentava Vives (2006) i, fins i tot, tenir-les en compte de manera no-

aïllada i segmentada, sinñ comprendre que formen part d‟un tot, d‟un nou 

concepte que seria el “multialfabetisme”, el qual significa la implicaciñ 

activa de múltiples alfabetitzacions: lectoescriptora, en llenguatge 

audiovisual, en tecnologia digital i, finalment, alfabetització en informació 

(Area, 2008). 

Semblant a aquesta visiñ és el concepte d‟Alfabetització 

Informacional que treballen des del Servei de Biblioteca i Documentació 

de l‟Otis College of Art and Design (s.e.) de Los Ángeles, un concepte que 

es nodreix, a la vegada que s‟enriqueix, de molts d‟altres: l‟alfabetitzaciñ 

documental, l‟alfabetitzaciñ informàtica, l‟alfabetitzaciñ en mitjans de 

comunicaciñ, l‟alfabetitzaciñ tradicional, etc. (Veure Figura 1.1.) 



40                                                                                                             CAPÍTOL I. MARC TEÒRIC 
 

 

 

Figura 1.1. Integraciñ de diferents àrees i disciplines dintre de l‟alfabetitzaciñ 
informacional. Font: Library of Otis College of Art and Design. Information Competency 

Program (s.e.) 

 

En la línia d‟aquesta multidimensionalitat que caracteritza a 

l‟Alfabetització Informacional, es manifesta la UNESCO (2008), quan 

presenta un informe sobre els indicadors que defineixen l‟ALFIN i afirma 

que aquesta és l‟element central d‟alguns models de competències en 

l‟educaciñ de persones adultes, i suggereix que, així com l‟escriptura, la 

lectura i el càlcul sñn les habilitats de base en l‟educaciñ permanent, el 

següent nivell sñn les competències lligades a les TIC i l‟alfabetitzaciñ 

digital, mentre que el nivell superior estaria format per les competències 

definitòries de l‟Alfabetització Informacional. 
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Figura 1.2. Constelaciñ d‟alfabetizacions relacionades amb l‟Alfabetitzaciñ Informacional 

des del punt de vista de l‟Educaciñ Permanent. Font: adaptaciñ del mapa conceptual de 

les habilitats presents en d‟educaciñ de persones adultes elaborat per la UNESCO 

(2008) 

 

Una vegada revisats els conceptes més estretament relacionats 

amb l‟Alfabetitzaciñ Informacional (i que, de fet, determinen el seu 

significat) a l‟apartat següent es descriuen les principals 

conceptualitzacions que s‟han fet sobre aquest terme. 
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1.2.2. Revisió del concepte d’Alfabetització Informacional 

El concepte d‟Alfabetitzaciñ Informacional és relativament novedñs 

ja que només porta unes dècades utilitzant-se. Així i tot són nombroses 

les definicions que s‟han proposat, i això, probablement, ve donat per 

diversos motius: 

- Les diferències d‟opiniñ que ha comportat la traducciñ literal del 

terme anglosaxó Informational Literacy, utilitzat per primer cop 

per Zurkowski (1974). 

- Pel fet que es tracta d‟un àmbit d‟estudi relativament jove, amb 

només trenta anys de tradició (Gómez-Hernández & Pasadas-

Ureña, 2007). 

- Per les diferents àrees d‟estudi que hi han centrat la seva 

atenciñ: en un principi desenvolupat fonamentalment des d‟un 

punt de vista de gestió documental8 i després analitzat també 

per moltes altres disciplines com són en aquest cas la 

                                                           
8
 L‟interés per la formació documental des de l‟àmbit de les biblioteques és comú a nivell 

internacional des de fa dècades, i exemples d‟això sñn treballs com els de Rice (1981), Breivik 
(1982) o Foucault & Verreault (1994). 
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Psicologia9, la Pedagogia (aportant connotacions de formació al 

llarg de tota la vida, per exemple), les Ciències de la Salut10, etc. 

- Les distintes formes de posar en pràctica els diferents 

enfocaments teòrics, la qual cosa ha comportat una absència de 

línies clares d‟actuaciñ, així com d‟oportunitats per portar-les a 

terme (Owusu-Ansah, 2003). 

- El context geogràfic-cultural on s‟ha desenvolupat (adaptant-se, 

cada cop, a les necessitats o mancances detectades en aquella 

àrea determinada). 

Per tal de possibilitar una clarificació del significat del terme 

“Alfabetització Informacional” s‟han de tenir en compte els diferents 

factors esmentats: l‟evoluciñ cronològica, les disciplines des de les quals 

s‟ha desenvolupat el concepte, els organismes que l‟han operativitzat, els 

països o àrees geogràfiques ens els quals s‟ha treballat l‟Alfabetització 

Informacional –des de diferents perspectives: polítiques, normatives, 

educatives, etc.–, els contextos on s‟ha volgut aplicar (biblioteques, 

                                                           
9
 Són nombrosos, també, els treballs realitzats al voltant de l‟Alfabetització Informacional des del 

punt de vista de la Psicologia a nivell internacional. Com que no ens podem estendre en l‟anàlisi de 
tots ells, n‟apuntarem alguns a tall d‟exemple: Guthrie, Britten & Barker (1991); Pujol (2003); Varela 
(2007)... Val a dir, de tota manera que, al llarg del temps, també s‟han produit estudis que 
abarcaven un enfocament més global, des de diferents disciplines, com és el cas, per exemple, de 
Cuevas & Marzal (2006), que han unit aspectes de comprensió lectora i biblioteques (el què 
implica una visiñ cognitiva alhora que documentalista), tot això lligat a l‟Alfabetització Informacional. 
Finalment, i com a reconeixement a una anàlisi exhaustiva del concepte d‟alfabetitzaciñ 
informacional, s‟ha de destacar especialment el treball de l‟Education and Manpower Bureau 
(2005), on s‟aborda l‟ALFIN amb un enfocament impulsat pel desenvolupament dels estudiants, en 
el què s‟abarca un espectre més ampli de les habilitats d‟aprenentatge i es divideix en 4 
dimensions essencials: la cognitiva, la meta-cognitiva, l‟afectiva i la sòciocultural. 
10

 Dintre de les Ciències de la Salut és nombrosa la literatura que s‟ha dedicat a revisar i promoure 
l‟Alfabetitzaciñ Informacional donada la importància que adquireix l‟autoformació permanent dels 
professionals d‟aquesta disciplina, on els recursos documentals han estat tradicionalment pioners 
en qualitat i quantitat. Així, es poden destacar alguns autors que han centrat els seus treballs en 
l‟Alfabetitzaciñ Informacional des de l‟àmbit sanitari: Williams, Davis, Parker & Weiss (2002), 
Neilsen-Bohlman, Panzer & Kindig (2004), García (2005), Manganello (2008), Cobus (2008), 
Peerson & Saunders (2009), Egbert & Nanna (2009), etc. 
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distints àmbits d‟educaciñ formal –Primària, Secundària, Universitat...–, 

etc.) 

En aquest treball s‟ha optat per fer un seguiment cronològic de la 

conceptualitzaciñ de l‟Alfabetitzaciñ Informacional. 

Com ja s‟ha assenyalat, es considera que el primer autor en utilitzar 

el terme Informational Literacy fou Paul Zurkowski l‟any 197411, però s‟ha 

d‟aclarir que emprà el concepte per tal de referir-se al domini eficaç de la 

informació dintre del context laboral i aplicat a la resolució de problemes: 

Les persones que s‟han entrenat en l‟ús dels recursos de la 

informació a la seva feina es poden anomenar alfabetitzats 

informacionalment. Ells han après tècniques i habilitats per a 

emprar l‟ample ventall d‟instruments de la informaciñ, així com 

fonts primàries en el maneig de solucions en els seus problemes 

d‟informaciñ (Zurkowski, 1974: 6) 

 

Tot just el 1976, Burchinal va refinar el concepte definint-lo com un 

conjunt d‟habilitats vinculades amb: la localitzaciñ i utilitzaciñ de la 

informaciñ; l‟ús de la informaciñ per a la resoluciñ de problemes i la presa 

de decisions; la localització i utilització eficaç i eficient de la informació12. 

Ja el 1986, Taylor apuntà que la vertadera alfabetització 

informacional sorgeix de la combinaciñ eficaç d‟un nombre de 

                                                           
11

 Hem d‟avançar que, tot i que s‟intenta definir el concepte Alfabetització Informacional, es pot 

apreciar com un gran nombre d‟autors (incloent Zurkowski com a precursor) realment el què 
defineixen és a la persona alfabetitzada informacionalment, no al concepte en sí. Això es pot 
interpretar com un element previ al què, posteriorment, será la definició de les competències 
informacionals. 
12

 L‟any 1976 Lee G. Burchinal assenyalà que, per tal de ser una persona alfabetitzada 
informacionalment, es requerien una sèrie de noves habilitats que anaven des de com localitzar i 
utilizar informació per a la solució de problemes, fins a la presa de decisions de manera eficient i 
efectiva. 
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coneixements i destreses, els tipus de coneixements i destreses que 

qualsevol persona culta necessitarà per tal de funcionar de manera eficaç 

en una societat tecnològica rica en informació. 

Per la seva banda, Tuckett (1989) quan parla d‟alfabetitzaciñ 

informacional, deixa encara més clar que el concepte està íntimament 

lligat amb el de destresa o habilitat, aportant una jerarquia de tres nivells 

d‟habilitats en ordre ascendent de complexitat, on per tal d‟accedir al 

següent, s‟ha d‟haver superat l‟anterior: 

- Habilitats simples de la informació: utilitzaciñ d‟un únic instrument 

d‟informaciñ. 

- Habilitats compostes d‟informaciñ: combinaciñ d‟habilitats o 

instruments simples d‟informaciñ. 

- Habilitats complexes (integrals) d‟informaciñ: aprofitament d‟una 

varietat de xarxes d‟informaciñ, avaluaciñ i reelaboració pròpia de 

la informació. 

També l‟any 1989, l‟American Library Association (ALA), emprà el 

concepte vinculant l‟Alfabetitzaciñ Informacional a les necessitats 

d‟informaciñ (i de formaciñ) dels estudiants: 

L‟aprenentatge actiu implicaria als estudiants en el procés de: 

- Reconèixer quan tenen necessitat d‟informaciñ. 

- Identificar la necessitat d‟informaciñ per tal d‟adreçar-la cap 

a un problema o una qüestió determinats. 

- Trobar la informació necessària i tenir la capacitat 

d‟avaluar-la. 



46                                                                                                             CAPÍTOL I. MARC TEÒRIC 
 

 

- Organitzar la informació. 

- Utilitzar la informació eficaçment per tal de resoldre el 

problema o la qüestió plantejats anteriorment. 

 

De fet, el Presidential Commitee on Information Literacy de la 

mateixa ALA, destacava la necessitat de l‟alfabetitzaciñ informacional tot 

dient: 

En darrera instància, les persones alfabetitzades 

informacionalment són aquelles que han après com aprendre. 

Elles saben aprendre perquè saben com està organitzat el 

coneixement, com trobar la informació i com emprar-la de manera 

que els altres poden aprendre d‟ells. Sñn les persones preparades 

per a l‟aprenentatge al llarg de tota la vida, perquè sempre poden 

trobar la informació necessària al seu abast per desenvolupar 

qualsevol tasca o prendre decisions. (Presidential Committee on 

Information Literacy, ALA, 198913). 

 

Poc després, Lenox i Walker (1993) defineixen a la persona 

alfabetitzada informacionalment com aquella que tengui, per una banda, 

la capacitat d‟anàlisi crítica per a formular preguntes d‟investigaciñ i 

avaluar-ne els resultats i, per l‟altra, les habilitats per a cercar i accedir a 

una gran varietat d‟informaciñ per tal de satisfer les seves necessitats. 

Per la seva banda, Doyle (1994) afirmà que l‟alfabetitzaciñ 

Informacional és la capacitat d‟accedir, avaluar i utilitzar la informació a 

                                                           
13

 La forta incidencia que té l‟American Library Association en l‟àmbit de l‟alfabetitzaciñ 
informacional es constata amb el fet que, qualsevol contribució significativa que hagi fet aquesta 
institució a la conceptualització del terme, sovint ha estat adoptada durant anys pels teòrics que hi 
han treballat amb posterioritat. A tall d‟exemple, es pot consultar Ford (1995) qui mantingué 
aquesta mateixa definiciñ de l‟ALA al seu article titulat “Information literacy as a barrier”.  
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partir d‟una varietat de fonts/recursos. A partir d‟aquesta definiciñ, a més, 

afegeix que la persona alfabetitzada informacionalment és aquella que: 

- Reconeix la necessitat d‟informaciñ. 

- Reconeix que la informació exacta i completa és la base per a una 

presa de decisions intel·ligent. 

- Formula preguntes basades en necessitats d‟informaciñ. 

- Identifica les fonts potencials d‟informaciñ. 

- Desenvolupa estratègies encertades de recerca. 

- Té accés a les fonts d‟informaciñ incloent les TIC‟s i d‟altres. 

- Avalua la informació 

- Organitza la informaciñ per a l‟ús pràctic d‟aquesta. 

- Integra la nova informació en el seu cos de coneixements. 

- Utilitza el seu pensament crític en l‟anàlisi de la informaciñ i en la 

resolució de problemes futurs. 

 

L‟any 1996 és quan Shapiro & Hughes elaboren la que podríem 

catalogar com la definició més abstracta, referint-se a l‟Alfabetitzaciñ 

Informacional com un nou art lliberal que va des de saber com emprar els 

ordinadors (passant per l‟accés a la informaciñ) fins a la reflexiñ crítica 

sobre la naturalesa de la informació en ella mateixa, la seva 
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infraestructura tècnica, el seu context social, cultural i filosòfic i, fins i tot, 

els seus efectes. 

De tota manera, no és fins el 1998 quan la pròpia ALA elaborà el 

paradigma del què avui en dia encara s‟entén per alfabetitzaciñ 

informacional, tot apuntant que és “la capacitat de reconèixer quan hi ha 

una necessitat d‟informaciñ, identificar la informaciñ per a aquella 

necessitat, i ser capaç de localitzar, avaluar i utilitzar eficaçment aquella 

informació” (ALA, 1998). Posteriorment, una divisiñ d‟aquesta, 

l‟Association of College & Research Libraries (ACRL-ALA, 2000), 

caracteritzà a la persona competent en l‟accés i ús de la informaciñ com 

aquella que és capaç de: 

- Determinar l‟abast de la informació requerida 

- Accedir a ella amb eficàcia i eficiència 

- Avaluar de forma crítica la informació i les seves fonts 

- Incorporar la informació seleccionada a la seva pròpia base de 

coneixements 

- Utilitzar la informaciñ de manera eficaç per tal d‟escometre 

tasques específiques 

Degut a l‟enorme interès que ha suscitat l‟alfabetitzaciñ 

informacional a nivell internacional, no és d‟estranyar que siguin diversos 

organismes, i no ja autors en particular, els qui es dediquin a elaborar les 
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definicions d‟aquest concepte. És per això que, també l‟any 2000, 

l‟alfabetitzaciñ informacional fou definida com a Far per a la Societat de la 

Informació per part de la International Federation of Library Associations 

and Institutions (IFLA) i la UNESCO a la seva Declaració d’Alexandria 

sobre la alfabetització informacional i l’aprenentatge al llarg de tota la vida, 

on es reclamà als organismes governamentals i intergovernamentals que 

promoguessin l‟ALFIN i donessin suport, entre d‟altres, al reconeixement 

d‟aquesta com a element clau per al desenvolupament de les 

competències genèriques i requisit fonamental per a l‟acreditaciñ de tots 

els programes educatius i de formació (IFLA-UNESCO, 2000). 

Des del context australià també han estat diverses (i significatives) 

les contribucions fetes en el camp de l‟Alfabetitzaciñ Informacional. Cal 

destacar la de l‟Australian School Library Association (ASLA) i l‟Australian 

Library Information Association (ALIA), les quals el 2001 assenyalaren 

que: 

Els alumnes eficaços no són aquells que només acumulen 

coneixements, sinó que són les persones que són capaces de 

trobar i emprar la informació segons sigui necessari. Es pot dir que 

els estudiants eficaços són aquells que estan alfabetitzats 

informacionalment. L‟alfabetitzaciñ informacional és sinònim de 

saber aprendre. Això vol dir que la capacitat de processar i utilitzar 

la informació de manera eficaç és més que una eina bàsica per a 

l‟empowerment dels estudiants: de fet, és l‟habilitat bàsica de 

supervivència per aquells que desitgin ser, amb èxit, membres del 

segle XXI (ASLA & ALIA, 2001, 2) 
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En el context espanyol, trobem l‟any 2002 una contribuciñ 

interessant pel que fa a la conceptualització del terme. En aquest cas es 

tracta d‟una definiciñ molt més pragmàtica del concepte: 

El seu objectiu final, el seu per a què i la seva importància és 

assolir que els individus, mitjançant un procés d‟aprenentatge al 

llarg de la vida, siguin capaços de trobar, avaluar i utilitzar 

informació de qualsevol font que, de manera eficaç, els hi permeti 

de resoldre els seus problemes, construir coneixement i prendre 

decisions (Gómez & Licea, 2002)  

 

De fet, i ja al 2003, la pròpia Australian School Library Association 

definí a la persona alfabetitzada informacionalment com aquella que és 

capaç de reconèixer quan necessita informació i és capaç de localitzar-la, 

accedir a ella, avaluar-la i aplicar-la. 

Paral·lelament, també al 2003, tengué lloc una reuniñ d‟experts, 

organitzada per la US National Commission on Library and Information 

Science, el National Forum on Information Literacy (USNCLIS) i la mateixa 

UNESCO, on es promulgà l‟anomenada Declaració De Praga14: cap a una 

societat alfabetitzada en informació, en la qual s‟hi pot localitzar una altra 

conceptualització del terme: 

L‟Alfabetitzaciñ Informacional engloba el coneixement de les 

pròpies necessitats d‟informaciñ i l‟habilitat d‟identificar, localitzar, 

avaluar, organitzar, crear, utilitzar i comunicar amb eficàcia la 

informació per tal de fer front als problemes o qüestions plantejats; 

és un prerequisit per participar de forma eficaç a la Societat de la 

Informació i alhora és una part del dret humà bàsic a 

l‟aprenentatge al llarg de la vida (USNCLIS-UNESCO, 2003) 

                                                           
14

 La Declaraciñ de Praga va ser elaborada a partir d‟una conferència d‟experts, provinents de 23 
països, sobre la noció de competència informacional; aquesta conferencia fou organitzada per la 
NCLIS i l‟NFIL a Praga, del 20 al 23 de setembre de 2003, amb el suport de la UNESCO. 
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D‟aquesta manera, fins i tot hi ha hagut autors que han realitzat una 

anàlisi de la conceptualitzaciñ de l‟Alfabetitzaciñ Informacional en funciñ 

de la disciplina des de la qual s‟aborda. Així, Webber, Boon & Johnston 

(2005) presenten els trets característics de l‟ALFIN des de la visiñ de 

diferents branques de coneixement, i aquests es poden sintetitzar en el 

següent esquema (Figura 1.3): 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1.3. Caracteritzaciñ de l‟Alfabetitzaciñ Informacional des de diferents 
disciplines. Font: Elaboració pròpia a partir de la descripció realitzada per Webber, Boon 

& Johnston (2005). 

 

Tal i com s‟ha anat exposant, han estat nombrosos els intents de 

definir el concepte Alfabetització Informacional a nivell internacional per 

part de diversos teòrics i institucions. Per ventura, tal i com ja proposava 

Owusu-Ansah (2003), potser s‟hauria de fer una pausa en l‟esforç de 

ALFABETITZACIÓ
INFORMACIONAL

MÀRKETING

- Accés ràpid i senzill a la informació

- S'utilitza per a treballar (gestionar) la informació

- Conjunt d'habilitats informacionals aplicables a una 
tasca concreta

- Utilització de la informació per a la resolució de 
problemes

- Promou pensadors crítics

- Millora de l'autonomia professional

ANGLÈS (LLENGUA)

- Accés i recuperació d'informació 
textual

- Implica coneixements bàsics de 
recerca i com i quan aplicar-los

- Promou la seguretat, l'autonomia i la 
capacitat crítica dels estudiants

QUÍMICA

- Recerca i accés a informació sobre aquesta disciplina

- Domini d'habilitat informacional aplicada a la química

- Part essencial de la creació, constitució i comunicació 
del coneixement

ENGINYERIA CIVIL

- Accés i recuperació de dades i 
d'informació

- Aplicació i ús de la informació

- Anàlisi  i comprensió de la 
informació

- Incorporació de la informació  al 
bagatge propi i creació de nous 

coneixements professionals
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definir què és l‟Alfabetitzaciñ Informacional a canvi de posar més en 

pràctica l‟Alfabetitzaciñ Informacional, ja que la incertesa que envolta el 

concepte no es basa tant en la definiciñ com en les dificultats d‟execuciñ 

que sorgeixen en la dinàmica educativa, a l‟hora de treballar les habilitats i 

competències que implica el terme. 

Arribats a aquest punt, s‟ha d‟afegir que, a partir de la revisiñ de les 

definicions més importants que s‟han anat elaborant durant els darrers 35 

anys, es pot destacar l‟evoluciñ que aquestes han sofert. Tot seguint el 

què ja assenyalaren Behrens (1994) i Bernhard (1998), es pot apreciar 

clarament com existeixen tres moments diferenciats en el 

desenvolupament del concepte d‟Alfabetitzaciñ Informacional a nivell 

internacional: 

- Un primer moment, durant els anys ‟70, en el qual les definicions 

sobre l‟ALFIN es desenvoluparen en resposta a un augment en la 

quantitat d‟informaciñ disponible i per tal de fer front a aquesta 

sobrecàrrega d‟informaciñ (davant la necessitat de ser capaços de 

“controlar” la informaciñ). 

- Un segon moment, que abarca la dècada dels ‟80, que es 

caracteritza per una major exactitud a l‟hora d‟acotar l‟extensiñ del 

concepte; es defineixen les habilitats i coneixements que es 

consideren indispensables per al desenvolupament tecnològic. 

- Finalment, un tercer moment, als anys ‟90, en el qual l‟explosiñ 

d‟Internet i de les Noves Tecnologies contribueix a l‟expansiñ de 
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l‟Alfabetitzaciñ Informacional. Aquesta darrera etapa també es 

caracteritza fonamentalment pel lligam que s‟estableix entre 

l‟ALFIN i la formaciñ: es fomenta la col·laboraciñ entre bibliotecaris i 

docents i es presta especial atenciñ a l‟aspecte de l‟aprenentatge al 

llarg de la vida com a part essencial de l‟Alfabetitzaciñ 

Informacional. 

El desenvolupament de l‟Alfabetització Informacional a l‟estat 

Espanyol és molt més recent i s‟ha basat, fonamentalment, en les 

aportacions fetes des de l‟àmbit anglosaxñ. Malgrat aquest caire novedñs, 

han estat diverses i valuoses les contribucions realitzades, podent 

destacar autors com Vives (2006) el qual, tot basant-se en un recull de les 

aportacions anglosaxones que ja s‟han comentat anteriorment, afirma que 

l‟Alfabetització Informacional supera l‟element purament “instrumental” o 

de maneig dels sistemes d‟informaciñ en un sentit ampli (ordinadors o 

Internet) per passar a considerar aspectes més cognitius del procés de 

recerca de la informaciñ: determinaciñ de la necessitat d‟informaciñ, 

avaluació de les fonts, organització i estructuració de la informació 

recuperada, capacitat crítica per a discernir quina informació és la més 

adequada als nostres objectius, etc. 

En aquest mateix context, també resulta interessant l‟aproximaciñ a 

l‟Alfabetitzaciñ Informacional que fan Area, Gros i Marzal (2008) ja que 

avancen una passa més proposant un nou concepte molt més integral: la 

multialfabetitzaciñ, basada en els distints tipus d‟alfabetismes 
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(lectoescriptura, visual o icònic, numèric, musical o sonor, audiovisual, 

informacional i tecnològic o digital) i mantenen que tot i que individualment 

cada proposta té la seva raó de ser (centren la seva atenció en una forma 

de representaciñ, d‟accés i ús de la informació codificada simbòlicament), 

cadascuna d‟elles representa una forma parcial de la complexitat de la 

comunicació dintre de la nostra cultura multimèdia. Per això, aquest nou 

concepte de multialfabetització es basa en què: 

Focalitza la seva atenciñ en l‟adquisiciñ i domini de destreses 
centrades en l‟ús personal, social i cultural de múltiples eines i 
llenguatges de representació com a pràctica social, i no només en 
les habilitats instrumentals d‟utilitzaciñ de les distintes tecnologies. 
(Area, Gros & Marzal, 2008, 74) 

 

Finalment, i dintre del nostre context territorial (i centrat en 

l‟Ensenyament Superior), s‟evidencia la importància que ha près 

l‟alfabetitzaciñ informacional a través d‟informes com l‟elaborat el 2009 per 

la Conferència de Rectors d‟Universitats Espanyoles (CRUE) i la Red de 

Bibliotecas Universitarias (REBIUN), en el qual també es presenta una 

definició del què són les competències informacionals, enteses com el 

conjunt de coneixements, habilitats, disposicions i conductes que 

capaciten als individus per tal de reconèixer quan necessiten informació, 

on poden localitzar-la, com han d‟avaluar la seva idoneïtat i, finalment, 

com li han de donar un ús adequat d‟acord amb el problema (la necessitat 

d‟informaciñ inicial) plantejat15. 

                                                           
15

 Com es pot apreciar, aquesta definiciñ, com gairebé totes les que s‟han anat elaborant amb 
posterioritat a l‟original, es basa en la que ja realitzà l‟ACRL l‟any 2000. 
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De fet, aquest document conjunt de la CRUE i la REBIUN ofereix la 

possibilitat d‟abordar el següent aspecte que es pretén desenvolupar en 

aquest treball, ja que defineixen (tot seguint, igual que en el cas de la 

conceptualització presentada línies abans, les directrius donades per 

l‟ACRL-ALA el 2000) el què consideren que és la competència 

informacional. Així, assenyalen que l‟estudiant competent 

informacionalment és aquell que: 

- Cerca la informació que ha de menester. 

- Analitza i selecciona la informació de manera eficient. 

- Organitza la informació de manera adequada. 

- Utilitza i comunica la informació eficaçment de forma ètica i legal, 

amb la finalitat de construir el coneixement. 

Es pot apreciar, a partir de les diferents definicions sobre les 

habilitats informacionals que es consideren necessàries per a la persona 

alfabetitzada informacionalment, que existeix un patró comú de factors 

essencials, els quals es podrien resumir en el següent esquema (Figura 

1.4.): 
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Figura 1.4. Elements essencials definidors de l‟Alfabetització Informacional. Font: 

elaboració pròpia 

 

Com ja es comentava anteriorment, la competència informacional 

és impossible d‟assolir si només es fan aportacions teòriques (i 

retòriques); per tant, resulta imprescindible que es defineixin les habilitats 

que la conformen, i és aquí on volem centrar-nos tot seguit: en la 

descripció dels diferents models més influents a nivell internacional de la 

darrera dècada. 

 

1.2.3. Models d’ALFIN basats en Habilitats, Criteris i Normes 

Existeixen nombroses publicacions que proposen diferents models 

sobre competències en Alfabetització Informacional16 (Rader, 2002; 

                                                           
16

 Publicacions que, a la vegada, sñn destacables per l‟acurada anàlisi que s‟hi realitza sobre el 
desenvolupament del concepte d‟Alfabetitzaciñ Informacional en general a nivel internacional. 

TRETS CARACTERÍSTICS DE 
L'ALFABETITZACIÓ INFORMACIONAL

UTILITZACIÓ I 
COMUNICACIÓ

GESTIÓ I 
AVALUACIÓ

LOCALITZACIÓ 
I ACCÉS
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Virkus, 2003; Grassian & Kaplowitz, 2009). Malgrat aquesta diversitat 

aquest treball només se centra en l‟anàlisi dels principals models ja que 

podria resultar fins i tot repetitiu (degut a la duplicitat dels àmbits i les 

habilitats que s‟hi assenyalen) i, el principal objectiu d‟aquest apartat no 

va més enllà de mostrar els models més utilitzats a nivell internacional, 

així com algunes de les adaptacions que s‟han fet en funciñ dels distints 

territoris17. 

Tal i com apuntà Paulette Bernhard (2000), a partir de la dècada 

dels ‟80, els esforços en la definiciñ de l‟Alfabetització Informacional se 

centraren, principalment, en el desenvolupament de les aptituds per a l‟ús 

de la informació, la qual cosa suposà el sorgiment de la concreció de les 

habilitats que es consideraven bàsiques per a dir que una persona 

(fonamentalment, l‟alumnat d‟Educaciñ Superior) estava alfabetitzada 

informacionalment. Així, aquesta mateixa autora, en funciñ d‟una sèrie de 

models ja existents, elaborà la següent taula amb les habilitats 

fonamentals que es tenien en compte per part de diferents institucions18: 

 

                                                           
17

 Un exemple d‟això pot esser l‟aportaciñ que realitzà Loanne Snavely al 67è International 
Federation of Library Associations Council and General Conference, l‟any 2001, on esmentà 
algunes de les universitats d‟Estats Units que tenien, aleshores, diferents models de competències 
en Alfabetització Informacional. 
18

 Entre dels models que s‟inclouen dintre de la taula original de Bernhard, apareixen les 5 normes 
establertes per l‟Association of College and Research Libraries (ACRL-ALA, 2000), però s‟han 
eliminat a la figura que es presenta a continuaciñ, ja que s‟ha optat per analitzar-les de manera 
acurada més endavant en aquest treball. 
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Taula 1.1. Aptituds bàsiques per a l‟alfabetitzaciñ informacional. Font: adaptaciñ de la taula elaborada per P. Bernhard (2000) 

 

CAMPS DE COMPETÈNCIA 
California State University (1995). Aptituds 

bàsiques: 
Florida International University (1998). 

Components: 
State University of New York (1997). Aptituds 

en l‟ús de la informaciñ 

Identificació de les necessitats 
d’informació 

1. Definir l‟objecte de recerca 
2. Determinar la informació requerida per la 
pregunta o el problema d‟investigaciñ 

1. Reconeixement i articulació de la necessitat 
d‟informaciñ 

1. Reconèixer la necessitat d‟informaciñ 

Creació i organització de la informació  
2. Comprensió de com la informació està 
dissenyada, emmagatzemada i organitzada 

 

Estratègies de cerca i recerca 
d’investigació 

3. Localitzar i recuperar la informació 
rellevant 

3. Identificació i selecció dels mètodes de 
recerca o sistemes de recuperaciñ d‟informaciñ 
més adequats 
4. Desenvolupament i implementació 
d‟estratègies efectives de recerca 
5. Identificació, localització i recuperació 
d‟informaciñ 

2. Accedir a la informació a través de les fonts 
adequades 

Habilitats tecnològiques/informàtiques 
4. Utilitzar eines tecnològiques per tal 
d‟accedir a la informaciñ 

Aptituds en l‟ús d‟eines informàtiques 
incorporades en el domini de la informació: 
teclat/ratolí, windows, Internet, E-mail, 
Navegador d‟Internet, recuperaciñ d‟informaciñ 

3. Desenvolupar aptituds en l‟ús de les 
tecnologies de la informació 

Avaluació i tractament de la informació 
5. Avaluar la informació 
6. Organitzar i sintetitzar la informació 

6. Anàlisi, avaluació i síntesi de la informació 

4. Analitzar i avaluar la informació de forma 
crítica 
5. Organitzar i processar la base de la 
informació i el sistema de valors 

Utilització i comunicació de la informació 
7. Comunicar utilitzant diverses tecnologies 
de la informació 

7. Ús efectiu de la informaciñ per tal d‟assolir 
una fita específica 

6. Aplicar la informació per a una presa de 
decisions eficaç i creativa 
7. Generar i comunicar eficaçment informació i 
coneixement 

Aspectes ètics i socials 
8. Comprendre els aspectes econòmics, 
legals i socials que envolten a la informació i 
les tecnologies de la informació 

 
8. Comprendre i respectar els aspectes ètics, 
legals i socio-polítics de la informació i les seves 
tecnologies 

Actitud activa de cara a l’aprenentatge   
9. Desenvolupar objectius d‟actitud que portin a 
una apreciaciñ de l‟aprenentatge al llarg de la 
vida 

Crítica dels mitjans de comunicació 
9. Utilitzar, avaluar i tractar críticament la 
informació rebuda a través dels mitjans de 
comunicació de masses 

  

Autoavaluació 10. Jutjar el producte i el procés 
8. Avaluaciñ del procés de recerca d‟informaciñ 
i del producte 
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Tal i com s‟aprecia a la Taula 1.1, diferents institucions s‟han basat 

en la definició de les aptituds i habilitats que es requereixen per a que un 

estudiant sigui competent informacionalment. De tota manera, els models 

més emblemàtics a nivell internacional són el de la Society of College, 

National and University Libraries (SCONUL) de 1999, que a través del seu 

Information Skills Model marcà els set pilars fonamentals per a 

l‟alfabetitzaciñ informacional en l‟Educaciñ Superior. Just després, el 

2000, la ja esmentada ACRL-ALA (Association of College & Research 

Libraries, de l‟American Library Association), elaborà un document amb 

les normes sobre les aptitutds necessàries per a l‟accés i ús de la 

informaciñ a l‟Ensenyament Superior19; de fet, aquesta entitat exposa tot 

un conjunt de normes, seguides d‟uns indicadors de rendiment i dels 

resultats esperats d‟aquests. Semblant a aquesta estructura, finalment, 

l‟Australian and New Zealand Institute for Information Literacy (ANZIIL) i el 

Council of Australian University Librarians (CAUL), el 2004, elaboraren un 

document on queden reflexades les 6 normes necessàries per a una 

persona pel que fa a l‟adquisiciñ, comprensiñ i aplicaciñ de l‟alfabetitzaciñ 

informacional. Una de les principals aportacions que fa l‟ANZIIL és 

precisament la detallada descripciñ dels resultats de l‟aprenentatge de 

cadascuna de les 6 normes, així com exemples concrets d‟aquestes 

resultats.

                                                           
19

 La traducciñ al castellà d‟aquestes normes es pot localitzar a través de la web de l‟ACRL-ALA 
(http://www.ala.org/ala/mgrps/divs/acrl/standards/informationliteracycompetencystandards.cfm) o a 
l‟article de Pasadas-Ureña (2000) a la revista Boletín de la Asociación Andaluza de Bibliotecarios, 
disponible a: http://www.aab.es/pdfs/baab60/60a6.pdf  

http://www.ala.org/ala/mgrps/divs/acrl/standards/informationliteracycompetencystandards.cfm
http://www.aab.es/pdfs/baab60/60a6.pdf
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 NORMES INDICADORS EXEMPLES 

 
SCONUL 

(1999) 
ACRL-ALA 

(2000) 
ANZIIL-

CAUL(2004) 
SCONUL 

(1999) 

ACRL-ALA 
(2000) 

Capacitat de: 

ANZIIL-
CAUL(2004) 
L‟estudiant: 

SCONUL 
(1999) 

ACRL-ALA (2000) 
L‟estudiant: 

ANZIIL-CAUL(2004) 

N
O

R
M

A
 1

 

Reconèixer la 
necessitat 
d‟informaciñ 

Determinar la 
naturalesa i 
nivell de la 
informació que 
necessita 

Reconèixer la 
necessitat 
d‟informaciñ i 
determinar la 
naturalesa i 
nivell 
d‟informaciñ 
que necessita 

 

Definir i 
articular les 
seves 
necessitats 
d‟informaciñ 

Defineix i 
articula la 
necessitat 
d‟informaciñ 

 

Parla amb el professorat i participa en debats a classe, 
grups de treball i discussions a través de mitjans 
electrònics per tal d‟identificar temes d‟investigaciñ o 
qualsevol altra necessitat d‟informaciñ 

Dialoga amb altres persones per 
tal d‟identificar el tema 
d‟investigaciñ o qualsevol altra 
necessitat d‟informaciñ 

És capaç de redactar un projecte de tema per a tesi i 
formular qüestions basades en la necessitat 
d‟informaciñ 

Pot explorar les fonts generals d‟informaciñ per tal 
d‟augmentar la seva familiaritat amb el tema 

Explora les fonts generals 
d‟informaciñ per tal d‟augmentar la 
familiaritat amb el tema 

Defineix o modifica la necessitat d‟informaciñ per tal 
d‟assolir un enfocament més manejable 

Defineix o modifica la necessitat 
d‟informaciñ per tal d‟assolir un 
enfocament més manejable 

És capaç d‟identificar els termes i conceptes clau que 
descriuen la necessitat d‟informaciñ Identifica els termes i conceptes 

claus per tal de formular i enfocar 
les preguntes 

S‟adona que la informaciñ existent pot esser combinada 
amb el pensament original, l‟experimentaciñ i/o l‟anàlisi 
per tal de produir nova informació 

Identificar una 
gran varietat de 
tipus i formats 
de fonts 
potencials 
d‟informaciñ 

Comprèn la 
finalitat, abast 
i adequació 
d‟una gran 
varietat de 
fonts 
d‟informaciñ 

Sap com es produeix, organitza i difon la informació, 
tant formalment com informalment 

Entén la manera com s‟organitza i 
difon la informació, reconeixent el 
context d‟un tema dintre de la seva 
disciplina 

S‟adona que el coneixement es pot organitzar al voltant 
de disciplines, el què influeix en la forma d‟accés a la 
informació 

És capaç d‟identificar el valor i les diferències entre 
recursos potencials disponibles en una gran varietat de 
formats (multimèdia, bases de dades, llibres, webs…) 

Diferencia i valora la varietat de 
fonts potencials d‟informaciñ 

Pot identificar la finalitat i el públic de recursos 
potencials (estil popular vs d‟erudit, component actual 
vs històric) 

Identifica la finalitat i l‟audiència de 
recursos potencials 

És capaç de diferenciar entre fonts primàries i 
secundàries, i sap que el seu ús i importància varia 
segons les diferents disciplines 

Discrimina entre fonts primàries i 
secundàries, reconeixent que el 
seu ús i importància varia segons 
les diferents disciplines 

S‟adona que potser sigui necessari construir nova 
informació a partir de dades en brut extretes de fonts 
primàries 
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 NORMES INDICADORS EXEMPLES 

 
SCONUL 

(1999) 
ACRL-ALA 

(2000) 
ANZIIL-

CAUL(2004) 
SCONUL 

(1999) 

ACRL-ALA 
(2000) 

Capacitat de: 

ANZIIL-
CAUL(2004) 
L‟estudiant: 

SCONUL 
(1999) 

ACRL-ALA (2000) 
L‟estudiant: 

ANZIIL-CAUL(2004) 

N
O

R
M

A
 1

 

Reconèixer la 
necessitat 
d‟informaciñ 

Determinar la 
naturalesa i 
nivell de la 
informació que 
necessita 

Reconèixer la 
necessitat 
d‟informaciñ i 
determinar la 
naturalesa i 
nivell 
d‟informaciñ 
que necessita 

 

Prendre en 
consideració 
els costs i 
beneficis de 
l‟adquisiciñ de 
la informació 
necessària 

Utilitza 
diverses fonts 
d‟informaciñ 
per a prendre 
les seves 
decisions 

 

Estableix la disponibilitat de la informació requerida i 
pren decisions sobre l‟ampliaciñ del procés de 
recerca més enllà dels recursos locals (préstec 
interbibliotecari, obtenciñ d‟imatges, vídeos, text o 
so, ús dels recursos d‟altres biblioteques de la 
zona…) 

Comprèn que fonts diferents 
presentaran perspectives diferents 

Es planteja la possibilitat d‟adquirir coneixements en 
un idioma o habilitat nous (un idioma estranger o el 
vocabulari específic d‟una disciplina) per tal de 
poder reunir la informació requerida i comprendre-la 
en el seu context 

Empra un ventall de fonts per a 
comprendre la informació 

Dissenya un pla global i un termini realista per a 
l‟adquisiciñ de la informaciñ requerida 

Utilitza la informació per a la presa 
de decisions i per a la solució de 
problemes 

Replantejar-se 
constantment 
la naturalesa i 
el nivell de la 
informació que 
necessita 

Es replanteja la 
naturalesa i 
l‟abast de la 
informació que 
necessita 

Revisa la necessitat inicial d‟informaciñ per tal 
d‟aclarir, reformar o refinar la pregunta/qüestió 

Revisa la necessitat inicial 
d‟informaciñ per tal d‟aclarir, 
reformar o refinar la 
pregunta/qüestió 

Descriu els criteris utilitzats per a prendre decisions 
o fer una elecció sobre la informació 

Articula i utilitza els criteris a 
aplicar per prendre decisions o fer 
una elecció sobre la informació 

N
O

R
M

A
 2

 Distingir les 
maneres com 
pot esser 
abordada 
l‟esclexa 
informacional 

Accedir a la 
informació 
requerida de 
manera eficaç i 
eficient 

Trobar la 
informació que 
necessita de 
manera eficaç i 
eficient 

Selecció 
dels 
recursos 
que millor 
s‟ajustin, 
tant 
impresos 
com no 
impresos 

Seleccionar els 
mètodes de 
recerca o els 
sistemes de 
recuperació de 
la informació 
més adequats 
per tal 
d‟accedir a la 
informació que 
necessita 

Selecciona els 
mètodes o les 
eines més 
adequats per 
tal de trobar la 
informació 

 

Identifica els mètodes de recerca adequats 
(experimentació al laboratori, simulació, treball de 
camp…) 

Identifica els mètodes 
d‟investigaciñ adequats 

Analitza els beneficis i la possibilitat d‟aplicaciñ de 
diferents mètodes de recerca 

Analitza els beneficis i l‟aplicabilitat 
de diferents mètodes de recerca 

Investiga la cobertura, continguts i organització dels 
sistemes de recuperació de la informació 

Investiga la cobertura, continguts i 
organitzaciñ de les eines d‟accés a 
la informació 

Selecciona tractaments eficaços i eficients per tal 
d‟accedir a la informaciñ que necessita, en funciñ 
del mètode de recerca o el sistema de recuperació 
de la informació destriat 

Consulta als bibliotecaris i altres 
professionals de la informació per 
tal que l‟ajudin a identificar les 
eines d‟accés a la informaciñ 
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 NORMES INDICADORS EXEMPLES 

 
SCONUL 

(1999) 
ACRL-ALA 

(2000) 
ANZIIL-

CAUL(2004) 
SCONUL (1999) 

ACRL-ALA 
(2000) 

Capacitat de: 

ANZIIL-
CAUL(2004) 
L‟estudiant: 

SCONUL 
(1999) 

ACRL-ALA (2000) 
L‟estudiant: 

ANZIIL-CAUL(2004) 

N
O

R
M

A
 2

 Distingir les 
maneres com 
pot esser 
abordada 
l‟escletxa 
informacional 

Accedir a la 
informació 
requerida de 
manera eficaç i 
eficient 

Trobar la 
informació que 
necessita de 
manera eficaç i 
eficient 

Capacitat de 
comprendre els 
problemes que 
afecten a 
l‟accessibilitat de 
les fonts 

Construir i 
posar en 
pràctica 
estratègies de 
recerca 
dissenyades 
eficaçment 

Construeix i 
posa en 
pràctica 
estratègies 
eficaces de 
cerca 

 

Desenvolupa un pla de recerca ajustat al mètode 
escollit 

Desenvolupa un pla de recerca 
ajustat al mètode d‟investigaciñ 
escollit 

Identifica paraules clau, sinònims i termes 
relacionats per a la informació que necessita 

Identifica paraules clau, sinònims i 
termes relacionats per a la 
informació que necessita 

Selecciona un vocabulari controlat específic de la 
disciplina o del sistema de recuperació de la 
informació 

Selecciona un vocabulari controlat 
apropiat o una classificació 
específica de la disciplina o de les 
eines d‟accés a la informaciñ 

Construeix una estratègia de recerca utilitzant les 
eines apropiades dels sistema de recuperació 
d‟informaciñ destriat (Booleans, truncament per als 
motors de cerca, organitzadors com els índex per 
als llibres…) 

Construeix i aplica una estratègia 
de cerca utilitzant els 
comandaments apropiats 

Posa en pràctica l‟estratègia de cerca a diversos 
sistemes de recuperaciñ d‟informaciñ emprant 
diferents interfaços d‟usuari i motors de cerca, amb 
diferents llenguatges, protocols i paràmetres de 
cerca 

Aplica la cerca emprant protocols d‟investigaciñ 
adequats a la disciplina 

Realitza la cerca utilitzant 
metodologies de recerca 
adequades a la disciplina 

Obtenir 
informació en 
línia o en 
persona 
gràcies a una 
gran varietat 
de mètodes 

Obté la 
informació 
utilitzant el 
mètodes 
apropiats 

Utilitza diversos sistemes de cerca per tal de 
recuperar la informació en formats diferents 

Utilitza diverses eines d‟accés a la 
informació per tal de recuperar-la 
en formats diferents 

Utilitza diversos esquemes de classificació i altres 
sistemes (índex) per tal de localitzar els recursos 
d‟informaciñ dintre d‟una biblioteca o per tal 
d‟identificar llocs específics on poder portar a terme 
una exploració física 

Utilitza els seveis apropiats per tal 
de recuperar la informació 
necessària 

Utilitza en persona o en línia els serveis 
especialitzats disponibles a la institució per tal de 
recuperar la informació necessària (préstec 
interbibliotecari, associacions professionals, 
institucionals de recerca…) 

Utilitza enquestes, cartes, entrevistes i altres formes 
d‟investigaciñ per tal d‟obtenir informaciñ primària 

 
Utilitza enquestes, cartes, 
entrevistes i altres formes 
d‟investigaciñ per tal d‟obtenir 
informació primària 
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 NORMES INDICADORS EXEMPLES 

 
SCONUL 

(1999) 
ACRL-ALA 

(2000) 
ANZIIL-

CAUL(2004) 
SCONUL (1999) 

ACRL-ALA 
(2000) 

Capacitat de: 

ANZIIL-
CAUL(2004) 
L‟estudiant: 

SCONUL 
(1999) 

ACRL-ALA (2000) 
L‟estudiant: 

ANZIIL-CAUL(2004) 

N
O

R
M

A
 2

 Distingir les 
maneres com 
pot esser 
abordada 
l‟escletxa 
informacional 

Accedir a la 
informació 
requerida de 
manera eficaç i 
eficient 

Trobar la 
informació que 
necessita de 
manera eficaç i 
eficient 

 

Refinar 
l‟estratègia de 
recerca si és 
necessari 

Es manté al dia 
respecte de les 
fonts 
d‟informaciñ, 
les 
Tecnologies de 
la Informació, 
els instruments 
d‟accés a la 
informació i els 
mètodes 
d‟investigaciñ 

 

Valora la quantitat qualitat i rellevància dels 
resultats de la cerca per tal de poder determinar si 
s‟haurien d‟emprar sistemes de recuperaciñ 
d‟informaciñ o mètodes de recerca alternatius 

 
Identifica buits en la informació recuperada i és 
capaç de determinar si s‟hauria de revisar 
l‟estratègia de recerca 

Repeteix la recerca emprant l‟estratègia revisada 
segons sigui necessari 
 

Extreure, 
registrar i 
gestionar la 
informació i les 
seves fonts 

Selecciona entre diverses tecnologies la més 
adequada per a la tasca d‟extreure la informaciñ 
que necessita (funcions de copiar i aferrar a un 
programa informàtic, fotocopiadora, escàner…) 

Es manté informat dels canvis en 
les Tecnologies de la Informació i 
la Comunicació 

Crea un sistema per tal d‟organitzar-se la 
informació 

Utilitza els serveis d‟alerta i 
actualització 

Sap diferenciar entre els tipus de fonts citades i 
comprèn els elements i la sintaxi correcta d‟una cita 
dintre d‟una àmplia gama de recursos 

Se subscriu a llistes de distribució i 
grups de discussió de correu 
electrònic 

Registra tota la informaciñ pertinent d‟una cita per a 
referències futures 

Repassa habitualment les fonts 
impreses i electròniques 

Utilitza diverses tecnologies per tal de gestionar la 
informació que té recollida i organitzada 
 

N
O

R
M

A
 3

 Construir 
estratègies 
per a 
localitzar la 
informació 

Avaluar la 
informació i les 
seves fonts de 
forma crítica i 
incorporar la 
informació 
seleccionada a 
la pròpia base 
de 
coneixements i 
al propi 
sistema de 
valors 

Avaluar 
críticament la 
informació i el 
procés de 
cerca d‟aquesta 
informació 

Articular la 
necessitat 
d‟informaciñ per 
tal de localitzar 
la informació 

Resumir les 
idees principals 
de la 
informació 
recopilada 

Valora la utilitat 
i rellevància de 
la informació 
obtinguda 

 

Llegeix el text i selecciona les idees principals 

Valora la quantitat, qualitat i 
rellevància dels resultats de la 
cerca per tal de poder determinar 
si s‟haurien d‟utilitzar eines d‟accés 
a la informació o mètodes de 
recerca alternatius 

Redacta els conceptes textuals amb les seves 
pròpies paraules i selecciona amb propietat les 
dades 

Identifica buits en la informació 
recuperada i és capaç de 
determinar si s‟hauria de revisar 
l‟estratègia de cerca 

 
Identifica amb exactitud el material de 
posteriorment haurà de citar adequadament de 
forma textual 
 
 

 
Repeteix la cerca utilitzant 
l‟estratègia revisada segons sigui 
necessari 
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 NORMES INDICADORS EXEMPLES 
 

SCONUL 
(1999) 

ACRL-ALA 
(2000) 

ANZIIL-
CAUL(2004) 

SCONUL 
(1999) 

ACRL-ALA 
(2000) 

Capacitat de: 

ANZIIL-
CAUL(2004) 
L‟estudiant: 

SCONUL 
(1999) 

ACRL-ALA (2000) 
L‟estudiant: 

ANZIIL-CAUL(2004) 

N
O

R
M

A
 3

 Construir 
estratègies 
per a 
localitzar la 
informació 

Avaluar la 
informació i 
les seves 
fonts de forma 
crítica i 
incorporar la 
informació 
seleccionada 
a la pròpia 
base de 
coneixements 
i al propi 
sistema de 
valors 

Avaluar 
críticament la 
informació i el 
procés de 
cerca 
d‟aquesta 
informació 

Desenvolupar 
un mètode 
sistemàtic 
adequat a la 
necessitat 

Articular i 
aplicar uns 
criteris inicials 
per tal 
d‟avaluar la 
informació i 
les seves 
fonts 

Defineix i 
aplica els 
criteris per 
avaluar la 
informació 

 

Examina i compara la informació de diverses 
fonts per tal d‟avaluar la seva fiabilitat, validesa, 
correcció, autoritat, oportunitat i punt de vista o 
esbiaixament 

Examina i compara la informació 
de diverses fonts per valorar la 
seva fiabilitat, validesa, 
adequació, autoritat, oportunitat i 
punt de vista o esbiaixament 

Analitza l‟estructura i lògica dels arguments i 
mètodes de suport 

Analitza l‟estructura i lògica dels 
arguments o mètodes de suport 

Reconeix el prejudicis, l‟engany o la manipulaciñ 
Reconeix i qüestiona els 
prejudicis, els enganys o la 
manipulació 

Reconeix el context cultural, físic o d‟altre tipus 
dintre del què una informació fou creada, i 
comprèn l‟impacte del context a l‟hora 
d‟interpretar la informaciñ 

Reconeix el context cultural, físic 
o d‟altre tipus dintre del qual es 
va originar la informació, i 
comprèn l‟impacte del context a 
l‟hora d‟interpretar la informació 

Reconeix i és conscient dels 
seus propis esbiaixos i context 
cultural 

Comprendre 
els principis de 
construcció I 
generació de 
les bases de 
dades 

Sintetitzar les 
idees 
principals per 
tal de 
construir nous 
conceptes 

Reflexiona 
sobre el 
procés de 
cerca 
d‟informaciñ i 
revisa les 
estratègies de 
cerca si és 
necessari 

Reconeix la interrelació entre conceptes i els 
combina en nous enunciats primaris 
potencialment útils i amb el suport de les 
corresponents evidències 

Estableix si la necessitat original 
d‟informaciñ ha estat satisfeta o 
si es necessita informació 
addicional 

Estén, quan això sigui possible, la síntesi inicial 
cap a un major nivell d‟abstracciñ per tal de 
construir noves hipòtesi que puguin requerir 
d‟informaciñ addicional 

Revisa l‟estratègia de cerca 

Utilitza els ordinadors i altres tecnologies (fulls 
de càlcul, bases de dades, multimèdia…) per tal 
d‟analitzar la interacciñ de les idees i altres 
fenòmens 

Revisa les eines d‟accés a la 
informaciñ utilitzades i n‟inclou 
d‟altres si és necessari 

S‟adona que el procés de cerca 
d‟informaciñ és evolutiu i no 
lineal 
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 NORMES INDICADORS EXEMPLES 

 
SCONUL 

(1999) 
ACRL-ALA 

(2000) 
ANZIIL-

CAUL(2004) 
SCONUL 

(1999) 

ACRL-ALA 
(2000) 

Capacitat de: 

ANZIIL-
CAUL(2004) 
L‟estudiant: 

SCONUL 
(1999) 

ACRL-ALA (2000) 
L‟estudiant: 

ANZIIL-CAUL(2004) 

N
O

R
M

A
 3

 Construir 
estratègies 
per a 
localitzar la 
informació 

Avaluar la 
informació i les 
seves fonts de 
forma crítica i 
incorporar la 
informació 
seleccionada a 
la pròpia base 
de 
coneixements i 
al propi sistema 
de valors 

Avaluar 
críticament la 
informació i el 
procés de cerca 
d‟aquesta 
informació 

 

Comparar els 
nous 
coneixements 
amb els 
anteriors per tal 
d‟arribar a 
determinar el 
valor afegit, les 
contradiccions o 
altres 
característiques 
úniques de la 
informació   

Pot determinar si la informació és satisfactòria 
per a la recerca o altres necessitats 
d‟informaciñ 

 

Utilitza criteris seleccionats conscientment per 
tal d‟establir si una informaciñ contradiu o 
verifica la informaciñ obtinguda d‟altres fonts 

Treu conclusions basades en la informació 
obtinguda 

Comprova les teories amb les tècniques 
apropiades de la disciplina (simuladors, 
experiments) 

Pot arribar a determinar el grau de probabilitat 
de la correcció posant en dubte la font de les 
dades, les limitacions de les estratègies i eines 
emprades per tal de reunir la informació, i si les 
conclusions són raonables 

Integra la nova informació amb la informació o 
el coneixement previs 

Selecciona la informació que ofereix evidències 
sobre el tema del qual es tracta 

Determinar si el 
nou 
coneixement té 
un impacte 
sobre el sistema 
de valors de 
l‟individu i 
aquest pren les 
mesures 
adequades per 
tal de reconciliar 
les diferències 

Investiga els diferents punts de vista trobats als 
documents 

Pot determinar si incorpora o rebutja els punts 
de vista localitzats 
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 NORMES INDICADORS EXEMPLES 

 
SCONUL 

(1999) 
ACRL-ALA 

(2000) 
ANZIIL-

CAUL(2004) 
SCONUL 

(1999) 

ACRL-ALA 
(2000) 

Capacitat de: 

ANZIIL-
CAUL(2004) 
L‟estudiant: 

SCONUL 
(1999) 

ACRL-ALA (2000) 
L‟estudiant: 

ANZIIL-CAUL(2004) 

N
O

R
M

A
 3

 Construir 
estratègies 
per a 
localitzar la 
informació 

Avaluar la 
informació i les 
seves fonts de 
forma crítica i 
incorporar la 
informació 
seleccionada a 
la pròpia base 
de 
coneixements i 
al propi 
sistema de 
valors 

Avaluar 
críticament la 
informació i el 
procés de 
cerca 
d‟aquesta 
informació 

 

Validar la 
comprensió i 
interpretació de 
la informació 
mitjançant 
l‟intercanvi 
d‟opinions amb 
altres 
estudiants, 
experts en el 
tema i 
professionals 

  

Participa activament en els debats a classe i 
d‟altre tipus 

 

Participa a foros de comunicació electrònica 
establerts com a part de la classe per tal 
d‟estimular el discurs sobre els temes (correu 
electrònic, butlletins electrònics, tertúlies 
electròniques…) 

Cerca l‟opiniñ d‟experts mitjançant diferents 
mecanismes (entrevistes, correu electrònic, 
llistes de correu…) 

Determinar si 
la formulació 
inicial de la 
pregunta ha de 
ser revisada 

Pot determinar si la necessitat original 
d‟informaciñ ha estat satisfeta o si es 
requereix informació addicional 

Revisa l‟estratègia de recerca i incorpora 
conceptes addicionals segons sigui necessari 

Revisa les fonts de recuperaciñ d‟informaciñ 
emprades i n‟inclou d‟altres segons sigui 
necessari 

N
O

R
M

A
 4

 

Localitzar i 
accedir a la 
informació 

Utilitzar, a títol 
individual o 
com a membre 
d‟un grup, la 
informació 
eficaçment per 
tal d‟assolir un 
propòsit 
específic 

Gestionar la 
informació 
reunida o 
generada 

Desenvolupar 
tècniques 
adequades 
de recerca 

Aplicar la 
informació 
anterior i la 
nova per a la 
planificació i 
creaciñ d‟un 
producte o 
activitat 
particular 

Registra la 
informació i 
les seves 
fonts 

 

Organitza el contingut de forma que sustenti 
la finalitat i format del producte o de l‟activitat 
(esquemes, esborranys, panells amb 
diagrames…) 

Organitza el contingut de forma 
que serveixi de suport a 
l‟objectiu i al format del 
producte 

Articula el coneixement i les habilitats 
transferides des d‟experiències anteriors en 
la planificació i creació del producte o activitat 

Diferencia entre tipus de fonts 
citades i comprèn els elements 
i l‟estil correcte de cita per a 
una gran varietat de recursos 

Integra la informaciñ nova amb l‟anterior, 
incloent referències i paràfrasi, de manera 
que doni suport a la finalitat del producte o 
activitat 

Registra tota la informació 
pertinent de les cites per a una 
posterior recuperació en 
referències futures 

Tracta textos digitals, imatges i dades, 
segons sigui necessari, transferint-los des de 
la localització i els formats originals a un nou 
context. 
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 NORMES INDICADORS EXEMPLES 

 
SCONUL 

(1999) 
ACRL-ALA 

(2000) 
ANZIIL-

CAUL(2004) 
SCONUL 

(1999) 
ACRL-ALA (2000) 

Capacitat de: 

ANZIIL-
CAUL(2004) 
L‟estudiant: 

SCONUL 
(1999) 

ACRL-ALA (2000) 
L‟estudiant: 

ANZIIL-CAUL(2004) 

N
O

R
M

A
 4

 

Localitzar i 
accedir a la 
informació 

Utilitzar, a títol 
individual o com 
a membre d‟un 
grup, la 
informació 
eficaçment per 
tal d‟assolir un 
propòsit 
específic 

Gestionar la 
informació 
reunida o 
generada 

Emprar les 
TIC 

Revisar el procés 
de 
desenvolupament 
del producte o 
activitat 

Organitza 
(ordena / 
classifica / 
emmagatzema) 
la informació 

 

Manté un diari o guia d‟activitats relacionades 
amb el procés de recerca, avaluació i 
comunicació de la informació 

Recull i ordena les referències en el 
format bibliogràfic exigit 

Reflexiona sobre èxits, fracassos i estratègies 
alternatives anteriors 

Crea un sistema d‟organitzaciñ i gestiñ 
de la informació obtinguda 

Emprar la 
indexació i 
bases de 
dades Comunicar als 

altres amb eficàcia 
el producte o 
activitat 

Escull el mitjà i format de comunicació que 
millor suport doni a la finalitat del producte o 
activitat en funciñ de l‟audiència 

 

Utilitza un ventall d‟aplicacions de les 
tecnologies de la informaciñ a l‟hora de crear 
el producte o activitat 

Emprar 
mètodes 
actuals 
d‟accés a 
la 
informació 

Incorpora principis de disseny i comunicació 

Comunica amb claretat i amb un estil que 
convé a les finalitats de l‟audiència escollida 

N
O

R
M

A
 5

 Comparar i 
avaluar la 
informació 
obtinguda de 
diferents 
fonts 

Comprendre 
molts dels 
problemes i 
qüestions 
econòmiques, 
legals i socials 
que envolten a 
l‟ús de la 
informació, i 
accedeix i 
utilitza la 
informació de 
forma ètica i 
legal 

Aplicar la 
informació 
anterior i la 
nova per tal 
d‟elaborar nous 
conceptes o 
crear nova 
comprensió / 
coneixement 

Comrendre 
qüestions 
com la 
parcialitat i 
l‟autoritat 

Comprendre les 
qüestions ètiques, 
legals i socials que 
envolten a la 
informació i a les 
tecnologies de la 
informació 

Compara i 
integra la nova 
comprensió amb 
el coneixement 
anterior per tal 
d‟establir el 
valor afegit, les 
contradiccions o 
qualsevol altra 
característica de 
la informació 

 

Identifica i discuteix sobre les qüestions 
relacionades amb la intimitat i privacitat i 
seguretat de l‟entorn, tant imprès com 
electrònic 

Estableix si la informació obtinguda 
satisfà les necessitats de la recerca 
d‟informaciñ, o si la informaciñ 
contradiu o verifica la informació 
utilitzada d‟altres fonts 

Identifica i discuteix sobre les qüestions 
relacionades amb l‟accés gratuït a la 
informaciñ enfront de l‟accés de pagament 

Reconeix la interrelació entre 
conceptes i n‟extreu les conseqüències 
adequades basant-se en la informació 
recollida 

Identifica i discuteix els problemes relacionats 
amb la censura i la llibertat d‟expressiñ 

Selecciona la informació que aporta 
evidències sobre el tema i resumeix les 
principals idees extretes de la 
informació reunida 

Demostra comprensió de les qüestions de la 
propietat intel·lectual, els drets de reproducció 
i l‟ús correcte dels materials acollits a la 
legislaciñ sobre drets d‟autor 

Entén que la informació i el 
coneixement dintre d‟una disciplina és 
en part una construcció social i que 
estan subjectes a modificacions com a 
resultat de l‟intercanvi i la investigaciñ 
permanents 

Amplia la síntesi inicial fins a un nivell 
major d‟abstracciñ per tal de construir 
noves hipòtesi 
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 NORMES INDICADORS EXEMPLES 

 
SCONUL 

(1999) 
ACRL-ALA 

(2000) 
ANZIIL-

CAUL(2004) 
SCONUL 

(1999) 

ACRL-ALA 
(2000) 

Capacitat de: 

ANZIIL-
CAUL(2004) 
L‟estudiant: 

SCONUL 
(1999) 

ACRL-ALA (2000) 
L‟estudiant: 

ANZIIL-CAUL(2004) 

N
O

R
M

A
 5

 Comparar i 
avaluar la 
informació 
obtinguda de 
diferents 
fonts 

Comprendre 
molts dels 
problemes i 
qüestions 
econòmiques, 
legals i socials 
que envolten a 
l‟ús de la 
informació, i 
accedeix i 
utilitza la 
informació de 
forma ètica i 
legal 

Aplicar la 
informació 
anterior i la 
nova per tal 
d‟elaborar nous 
conceptes o 
crear nova 
comprensió / 
coneixement 

Comprendre 
el procés de 
peer-review 
de les 
publicacions 
acadèmiques 

Atendre‟s i 
cumplir les 
normes i 
polítiques 
institucionals, 
així com les 
normes de 
cortesia, en 
relació amb 
l‟accés i l‟ús dels 
recursos 
d‟informaciñ 

Comunica el 
coneixement i 
les noves formes 
de comprensió 
de manera 
eficaç 

 

Participa en discusions electròniques tot 
seguint les pràctiques comunment 
acceptades 

Destria el mitjà i el format de 
comunicaciñ que millor s‟adapti a 
la finalitat del producte i 
l‟audiència 

Utilitza les claus d‟accés aprovades i altres 
formes d‟identificaciñ per a l‟accés als 
recursos d‟informaciñ 

Cumpleix la normativa institucional sobre 
accés als recursos d‟informaciñ 

Utilitza un ventall apropiat 
d‟aplicacions de les tecnologies 
de la informaciñ a l‟hora de crear 
el producte 

Extreure la 
informació 
que respongui 
a les 
necessitats 
d‟informaciñ 

Preserva la integritat dels recursos 
d‟informaciñ, de l‟equipament, dels sistemes i 
de les instal·lacions 

Obté i emmagatzema de forma legal textos, 
dades, imatges i sons 

Incorpora principis de disseny i 
comunicació adequats a l‟entorn 

Sap què és un plagi, i no presenta com a 
propis materials d‟altres autors Comunica amb claredat i amb un 

estil adaptat a les finalitats de 
l‟audiència 

Comprèn les polítiques de la institució en 
relació amb la investigació amb éssers 
humans 

Reconèixer la 
utilització de les 
seves fonts 
d‟informaciñ a 
l‟hora de 
comunicar el 
producte o 
activitat 

Selecciona un estil de presentació 
documental adequat i l‟utilitza de forma 
consistent per tal de citar les fonts 

 
Ofereix les dades referides a permisos de 
reproducció de materials subjectes a la 
legislaciñ de drets d‟autor quan pertoqui 

N
O

R
M

A
 6

 

Organitzar, 
aplicar i 
comunicar la 
informació a 
altres de 
manera 
adequada 

 

Utilitzar la 
informació amb 
sensibilitat i 
reconèixer els 
problemes i 
qüestions 
culturals, ètics, 
econòmics, 
legals i socials 
que envolten 
l‟ús de la 
informació 

Citar 
referències 
bibliogràfiques 
a informes de 
projectes i 
tesis 

 

Reconeix els 
problemes 
culturals, ètics i 
socioeconòmics 
relacionats amb 
l‟accés i ús de la 
informació 

  

Identifica i port articular qüestions 
relacionades amb la intimitat, 
privacitat i seguretat de l‟entorn, 
tant imprès com electrònic 

Identifica i entén les qüestions 
relacionades amb la censura i la 
llibertat d‟expressiñ 

Comprèn i respecta les 
perspectives autòctones i 
multiculturals en l‟ús de la 
informació 
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 NORMES INDICADORS EXEMPLES 

 
SCONUL 

(1999) 
ACRL-ALA 

(2000) 
ANZIIL-

CAUL(2004) 
SCONUL 

(1999) 

ACRL-ALA 
(2000) 

Capacitat de: 

ANZIIL-
CAUL(2004) 
L‟estudiant: 

SCONUL 
(1999) 

ACRL-ALA (2000) 
L‟estudiant: 

ANZIIL-CAUL(2004) 

N
O

R
M

A
 6

 

Organitzar, 
aplicar i 
comunicar la 
informació a 
altres de 
manera 
adequada 

 

Utilitzar la 
informació amb 
sensibilitat i 
reconèixer els 
problemes i 
qüestions 
culturals, ètics, 
econòmics, 
legals i socials 
que envolten 
l‟ús de la 
informació 

Construir un 
sistema 
bibliogràfic 
personal 

 

S‟adona que la 
informació està 
entremesclada 
amb valors i 
creences 

  

S‟adona del fet que hi pot haver diferents valors 
darrere de la nova informació, o de si la informació 
té implicacions per als valors i creences personals 

Aplica la rao per determinar si incorpora o rebutja 
els punts de vista contraposats 

Manté un conjunt internament coherent de valors 
formats pel  coneixement i l‟experiència 

Revisar 
informació 
sobre el 
problema 
en qüestió 

Cumpleix amb 
les normes i 
l‟etiqueta en 
relació amb 
l‟accés i ús de 
la informació 

Demostra comprensió del què constitueix plagi i 
reconeix correctament el treball i les idees d‟altres 

Comunicar-
se de 
manera 
efectiva 
amb l‟ús de 
mitjans 
adequats 

Participa en discussions electròniques tot seguint 
les pràctiques comunment acceptades 

Entendre 
els 
problemes 
dels drets 
d‟autor i 
plagi 

Obté, 
emmagatzema 
i difon textos, 
dades, imatges 
i so de manera 
legal 

Comprèn el tracte just en relaciñ a l‟adquisiciñ i 
difusiñ de materials educatius i d‟investigaciñ 

Respecta els drets d‟accés de tots els usuaris i no 
fa mal als recursos d‟informaciñ 

Obté, emmagatzema i difon textos, dades, imatges i 
so de forma legal 

Demostra comprensió de la propietat intel·lectual, 
els drets de reproducciñ i l‟ús just del material 
protegit pels drets d‟autor 

N
O

R
M

A
 7

 

Sintetitzar i 
aprofitar la 
informació 
existent, 
contribuint a 
la creació de 
nou 
coneixement 

        

Taula 1.2. Resum de les Normes, indicadors i exemples de l‟SCONUL (1999), l‟ACRL-ALA (2000) i l‟ANZIIL-CAUL (2004). Font: elaboració pròpia 
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A la Taula anterior (Taula 1.2.) s‟han remarcat en color verd els 

exemples de les habilitats en Alfabetització Informacional comuns que 

s‟assenyalen des de cadascuna de les institucions analitzades en matèria 

de Normes, indicadors i resultats. A la vegada, s‟han destacat en vermell 

les distintes normes de cadascun dels tres models presentats per tal 

d‟evidenciar que, d‟una manera o d‟una altra (tot i que des d‟una instituciñ 

només s‟enumerin 5 normes i des d‟una altra fins a 7) les competències a 

assolir també sñn comunes, només difereixen en la redacciñ d‟aquestes. 

 

1.2.4. Models pedagògics relacionats amb l’ALFIN 

La formaciñ constitueix l‟eix central tant de la definició del concepte 

d‟Alfabetització Informacional com de les competències que 

l‟operativitzen; l‟Alfabetització Informacional no deixa de ser precisament 

això: alfabetització. Per tant, no es pot abordar sense entrar de ple en 

l‟aspecte educatiu. En aquest sentit, i encara que l‟autor no parli 

explícitament del concepte d‟Alfabetització Informacional, resulta prou 

clarificadora la idea expressada per Benito (1997): 

Des de la perspectiva d‟una societat molt flexible en les demandes 
laborals i culturals fetes als seus ciutadans, a la vegada que molt 
competitiva, cal fer dels alumnes persones capaces d‟enfrontar-se 
a situacions i contextos canviants, que sabin actuar de forma 
autònoma i estratègica davant l‟adquisiciñ de nous aprenentatges, 
adequadament preparats per aprofitar tant les eines tecnològiques 
que faciliten la localització i processament de la informació així 
com els propis recursos mentals per tal d‟utilitzar estratègies que 
permetin la seva selecció, organització i comprensió. (Benito, 
1997, 28-29) 
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Un dels majors referents per a la resolució de 

problemes/mancances informacionals és el proposat per Eisenberg & 

Berkowitz (1988) i conegut com a Big6. Els autors presenten una 

combinaciñ d‟activitats de formaciñ proposades a l‟alumnat, i que es 

concreten en un procés per a la resoluciñ de problemes d‟informaciñ. Així, 

aquest procés dóna lloc a un continuum de construcció de coneixement 

basat en sis estadis: 

1. Definició de la tasca 

1.1. Definiciñ del problema/necessitat d‟informaciñ 

1.2. Identificació de la informació necessària 

2. Estratègies de recerca d‟informaciñ 

2.1. Determinació de totes les fonts possibles 

2.2. Selecció de les millors fonts 

3. Localització i accés 

3.1. Localització de les fonts (intel·lectualment i físicament) 

3.2. Localitzaciñ d‟informaciñ dintre de les fonts 

4. Ús de la informació 

4.1. Involucrament (llegir, escoltar, veure, tocar) 

4.2. Extreure la informació rellevant 

5. Síntesi 

5.1. Organització a partir de múltiples fonts 

5.2. Presentació de la informació 
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6. Avaluació 

6.1. Jutjar el producte (eficàcia) 

6.2. Jutjar el procés (eficiència) 

Les estratègies relacionades amb aquest model no s‟han 

d‟interpretar de forma lineal, sino que es vinculen entre elles depenent 

dels coneixements i l‟experiència previs de cada persona. En total, i 

d‟acord amb aquest model, els autors defineixen set estratègies: 

- Identificaciñ del problema/necessitat d‟informaciñ: 

Entendre/comprendre la tasca o projecte d‟investigaciñ i determinar 

quins són els requeriments per a portar-la a terme. 

- Definició del problema: Definir els conceptes clau del tema 

d‟investigaciñ i identificar els termes apropiats per tal d‟iniciar la 

recerca d‟informaciñ. 

- Selecció de fonts: Identificar els recursos en els quals es podria 

trobar la informació necessària per a resoldre el problema. 

- Desenvolupament d‟estratègies de recerca: Aplicar les opcions de 

cerca apropiades per a cada recurs d‟informaciñ. 

- Localització i obtenció de documents: Manejar les distintes opcions 

per tal d‟obtenir els documents necessaris. 

- Anàlisi i avaluació de la informació: Aplicar criteris per tal d‟avaluar 

la informació obtinguda i les fonts utilitzades. Avaluar de manera 

integral el procés seguit per tal de resoldre el problema 

d‟informaciñ. 
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- Organització i publicació de la informació: Integrar la informació 

bibliogràfica obtinguda a través de diferents fonts. Presentar-la tot 

seguint normes d‟estil específiques. 

D‟altra banda, Kulthau20 (1991) assenyala que els estudiants inicien 

el procés de recerca d‟informaciñ de manera insegura i, a poc a poc, a 

mesura que avancen en aquest procés, van adquirint més coneixements 

sobre el tema d‟estudi i, d‟aquesta manera, les seves necessitats 

d‟informaciñ s‟acoten, a la vegada que l‟interès i la seguretat 

s‟incrementen. L‟autora identifica un total de set etapes (que tampoc sñn 

lineals, sinó que els estudiants hi avancen o retrocedeixen) durant tot el 

procés: 

- Inici del projecte de recerca. S‟informa als alumnes sobre el 

projecte o tasca d‟investigaciñ. El focus d‟atenciñ dels estudiants 

gira al voltant de com es relaciona el projecte amb altres treballs 

realitzats anteriorment. Senten inseguretat perquè no saben com 

començar. 

- Selecciñ d‟un tema. Aquí la tasca és la identificaciñ del tema 

general d‟investigaciñ. Generalment, l‟alumnat se sent optimista 

una vegada que han seleccionat i, probablement, portin a terme 

una recerca d‟informaciñ preliminar i parlin amb altres sobre el 

tema escollit. 

                                                           
20

 Convé destacar l‟aproximaciñ psicològica que fa l‟autora dintre de cadascuna de les set etapes 
que descriu, tot partint dels nivells d‟ansietat i d‟indefensiñ que pot provocar en l‟estudiant la 
necessitat d‟informaciñ. 
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- Exploraciñ dels recursos per tal d‟enfocar el tema. Aquesta és 

l‟etapa més complicada del procés perquè normalment els 

estudiants no tenen prou coneixements per a formular 

immediatament una hipòtesi i cercar documents. Tracten de cercar 

i incorporar la informació trobada a la seva base de coneixements 

previs. Aquest procés d‟integraciñ de nous coneixements pot 

comportar confusió perquè cada document tracta la temàtica amb 

una perspectiva distinta. 

- Delimitació del tema. Els estudiants revisen les seves notes, 

escriuen i parlen sobre el seu tema. L‟enfocament o delimitaciñ 

d‟aquest es va conformant lentament en la mesura en què els 

estudiants analitzen la informació localitzada i poden determinar els 

aspectes més importants del tema. En aquesta etapa, els alumnes 

ja han construït suficient coneixement, la qual cosa els hi permet 

d‟integrar nova informaciñ sense confondre‟s. Emocionalment, se 

senten molt més confiats. 

- Selecciñ d‟informaciñ. En aquesta etapa, els estudiants poden 

explicar amb claredat quin és el seu tema d‟investigaciñ i saben 

exactament quina informació necessiten per tal de fonamentar els 

seus treballs. Poden interactuar amb els sistemes d‟informació 

d‟una manera efectiva perquè coneixen la relaciñ entre els 

conceptes i la terminologia adequada per a presentar-los. 
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- Conclusió de la recerca. Els estudiants senten que compten amb la 

informació suficient per a completar el seu projecte. Tenen 

organitzades les seves idees i experimenten alleugeriment. 

- Redacció final del document. Els estudiants incorporen la 

informació que consideren més valuosa al text final. Depenent dels 

resultats del procés se senten satisfets o insatisfets. 

Dintre de l‟àmbit francòfon, també existeixen molts treballs que han 

centrat la seva atenciñ en l‟alfabetitzaciñ informacional. A tall d‟exemple, 

es pot esmentar a Guertin (1997), qui apuntà sis etapes en la gestiñ d‟una 

cerca d‟informaciñ21 per a l‟alumnat de Secundària de Canadà: 

1. Acotar el subjecte 

a. Identificar el què ja es coneix 

b. Desenvolupar una visió general 

c. Orientar el tractament 

d. Esbossar un pla de recerca 

2. Cercar els recursos d‟informaciñ 

a. Saber quin tipus de document pot proporcionar la informació 

necessària respecte de la cerca 

b. Utilitzar els llenguatges documentals i el catàleg de la 

biblioteca per tal de començar la cerca 

c. Associar les paraules clau amb les matèries/assignatures 

                                                           
21

 S‟ha de tenir en compte que els països francòfons utilitzen el terme recherche d’information com 
a sinònim del concepte anglès Information Literacy, així que, malgrat en algun moment es faci la 
traducció literal recerca d’informació, no s‟està fent al·lusiñ només a una etapa en particular de 
l‟Alfabetització Informacional, sinó al conjunt de la definició. 
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d. Percebre el nivell d‟especificitat de l‟obra 

e. Prendre les notes pertinents (elaborar, per exemple, una 

llista dels títols de les obres recopilades) 

3. Seleccionar els documents 

a. Utilitzar l‟estructura dels documents per identificar-ne millor 

els continguts 

b. Associar el contingut dels documents a les paraules clau de 

la cerca 

c. Classificar els documents obtinguts 

d. Prendre les notes pertinents (fer anotacions sobre fitxes o 

dintre d‟una base de dades, per tal de, posteriorment, poder 

recordar les característiques dels documents ja revisats) 

4. Extreure la informació rellevant dels documents 

a. Llegir ràpidament 

b. Llegir atentament 

c. Prendre notes per tal de comprendre les diverses 

informacions 

d. Classificar les notes presses 

5. Tractar la informació 

a. Analitzar les informacions 

b. Sintetitzar les informacions 

c. Confirmar el contingut de l‟exposiciñ (del resultat de la seva 

recerca) 

6. Comunicar la informació 
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a. Estructurar l‟exposiciñ 

b. Respectar les limitacions (referides a temps d‟exposiciñ, 

nombre de pàgines, mitjans disponibles, estil o model de 

presentació, etc.) 

c. Citar les fonts 

d. Avaluar el treball 

Aplicada directament a l‟ensenyament de les habilitats 

informacionals, s‟ha de destacar l‟aportaciñ que realitza, una vegada més, 

l‟Association of College & Research Libraries (ACRL, 2003) quan, tot 

caracteritzant els programes d‟alfabetitzaciñ informacional que il·lustren 

les millors pràctiques, fa referència als trets essencials des del punt de 

vista pedagògic i determina que qualsevol experiència formativa en 

aquest sentit ha de: 

- Compatibilitzar-se amb diversos enfocaments de l‟ensenyament. 

- Incorporar les TIC‟s (incloent els mitjans de comunicaciñ). 

- Incloure activitats actives i de col·laboració. 

- Incloure el pensament crític i la reflexió. 

- Respondre a múltiples estils d‟aprenentatge. 

- Basar-se en l‟aprenentatge centrat en l‟estudiant. 

- Fonamentar-se en els coneixements previs de l‟alumnat. 

- Vincular-se amb les activitats formatives d‟alfabetitzaciñ 

informacional que ja s‟estan realitzant i les experiències i 

necessitats del nivell (curs) de l‟alumnat. 
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1.3. ESTUDIS PREVIS RELACIONATS AMB L’ALFABETITZACIÓ 

INFORMACIONAL 

Un element clau i imprescindible, a l‟hora d‟intentar fer qualsevol 

aproximaciñ descriptiva a les habilitats informacionals de l‟alumnat 

universitari, són els estudis previs elaborats amb anterioritat en aquest 

camp. 

De tota manera, tal i com ja s‟ha anat dibuixant al llarg de tota 

aquesta fonamentaciñ teòrica, les aproximacions realitzades a l‟Estat 

espanyol sobre Alfabetització Informacional, ara per ara han estat 

mínimes (i des d‟àmbits d‟interés molt concrets, com puguin esser la 

Biblioteconomia o les Ciències de la Salut) i parcials (només analitzant 

alguna de les dimensions de l‟Alfabetitzaciñ Informacional, com puguin 

esser les estratègies de recerca d‟informaciñ o la deshonestedat 

acadèmica). 

És per això que els referents més destacables, pel què fa a l‟anàlisi 

completa de les habilitats informacionals de l‟alumnat es localitzen en 

l‟àmbit internacional. Entre molts d‟altres, es poden destacar: Fister 

(1992), Julien & Duggan (2000), Seamans (2002), Piccinini (2004), 

Ivanitskaya, O‟Boyle & Casey (2006), Xu, Tan & Yan (2006), 

Chuarayapratib (2007), Foster & Gibbons (2007), Shenton (2007), 

Urquhart & Rowley (2007), Gabridge, Gaskell & Stout (2008), Head & 

Eisenberg (2009), Head & Eisenberg (2010), Porter, Wolbach, Purzycki, 
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Bowman, Agbada & Mostrom (2010), Powell & Case-Smith (2010), etc. 

Per altra banda, encara que no se centri en l‟anàlisi de les habilitats 

informacionals de l‟alumnat, sí que ens agradaria destacar un estudi, 

realitzat per Russell (2004) mitjançant el qual s‟analitzaren les polítiques 

governamentals pel què fa a l‟Alfabetitzaciñ Informacional a través de 

l‟avaluaciñ del Currículum dels centres educatius públics d‟Ontàrio. Més 

que res el volem destacar perquè l‟autora en va extreure dues conclusions 

que consideram que s‟han de tenir presents: per una banda, la política 

d‟Alfabetitzaciñ Informacional a les escoles públiques d‟Ontario s‟ha 

desenvolupat fonamentalment per la influència (i les pressions) dels 

defensors de la comunitat bibliotecària; d‟altra banda, els valors subjaents 

i els motius que han portat al rebuig envers les polítiques sobre 

Alfabetització Informacional iniciades per les autoritats competents ha 

estat precisament la manca de reconeixement de la importància de 

l‟Alfabetitzaciñ Informacional i les biblioteques escolars. 

A l‟hora de destacar algun dels estudis sobre les habilitats 

informacionals de l‟alumnat dintre de l‟àmbit anglosaxñ des d‟un punt de 

vista integral, voldríem evidenciar, tot i que es basi en una anàlisi parcial 

de les habilitats informacionals, l‟exemple oferit per Grimes & Boening 

(2001) ja que consideram que no només fan una valoració del tipus de 

fonts utilitzades per a la documentació acadèmica, sino que a més 

introdueixen la variable de l‟anàlisi d‟aquesta informaciñ localitzada a 

Internet per part de l‟alumnat. En aquest cas, mitjançant l‟estudi de casos, 

els autors se centraren en l‟avaluaciñ que fan els estudiants universitaris 
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dels recursos localitzats a la Xarxa per tal d‟elaborar els seus treballs 

acadèmics en el nivell niversitari, i varen extreure que, en la majoria dels 

casos, els alumnes no es peocupen per la qualitat dels continguts que 

troben a Internet (ja siguin recollits d‟una pàgina personal o d‟un enllaç 

publicitari) tot i que de cada vegada prefereixen referenciar més 

documents digitals que no pas cercar la informació en recursos físics. 

D‟altra banda, els estudis que s‟han considerat més propers al 

nostre context han estat els de l‟àmbit francòfon, i principalment en 

destacaríem tres: Mittermeyer & Quirion (2003), Services Communs de 

Documentation de Bretagne & Unité Régionale de Formation à 

l‟Information Scientifique Technique (SCD-URFIST-2008) i Alibert (2009). 

Dintre del context universitari del Québec, Mittermeyer & Quirion 

realitzaren una anàlisi (mitjançant qüestionaris) de les habilitats 

informacionals de 3.000 alumnes de primer cicle. Amb l‟estudi, es 

localitzaren greus mancances entre l‟alumnat universitari, de les quals 

destaquen les greus dificultats per a la identificació de paraules clau a 

l‟hora de fer la recerca d‟informació, el desconeixement dels operadors 

booleans i les bases de dades, així com mínimes habilitats per a la 

referenciació dels documents localitzants. 

Des dels Services Communs de Documentation de Bretagne i 

l‟URFIST de Rennes, Henriet, Malingre & Serres (2008) realitzaren un 

estudi molt semblant al de Mittermeyer & Quirion però entre 2.218 

estudiants de doctorat de diferents universitats de Bretanya, i destacaren 



82                                                                                                              CAPÍTOL I. MARC TEÒRIC 
 

 

que un 67,5% dels alumnes no havien rebut cap formació en recerca 

documental, la gran majoria (el 96%) utilitzaven els Motors de cerca 

generalistes, mentre que només un 53% s‟adreçaven a portals 

especialitzats. D‟altra banda, també localitzaren grans mancances pel què 

fa a la gestió de la bibliografia localitzada, a la comunicació dels treballs 

realitzats i a la normativa de la propietat intel·lectual. 

Per la seva banda, Alibert (2009) presentà els resultats d‟un estudi 

realitzat entre 158 alumnes de doctorat de la Universitat Clermont-Ferrand 

mitjançant un qüestionari online (el mateix model d‟enquesta utilitzat per 

l‟SCD-URFIST el 2008). Els resultats més rellevants obtinguts per l‟autora 

foren la detecció de pronunciades mancances en formació documental 

(sobretot en funciñ de l‟àrea de coneixement d‟aquest alumnat), un marcat 

domini dels Motors de cerca generalistes, el baix nivell de coneixement i 

utilització dels serveis de Biblioteca així com de les bases de dades i els 

portals especialitzats (tant nacionals com internacionals), així com un total 

desconeixement de les modalitats de publicació electrònica de la Tesi 

Doctoral. 

En el context llatinoamericà, com ja s‟ha anat esmentant 

anteriorment, també són nombroses les aportacions, destacant en aquest 

cas aportacions a l‟anàlisi de l‟Alfabetitzaciñ Informacional com sñn les de 

Martí (2002), Pérez (2003) o Valdés & Aguilera (2007). 
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la contribuciñ d‟Uribe (2008a i 2008b) qui realitzà el disseny, la 

implementaciñ i l‟avaluaciñ d‟una proposta formativa en Alfabetitzaciñ 

Informacional mediada per un ambient virtual d‟aprenentatge, adreçada 

com a prova-curs pilot a estudiants de l‟Escuela Interamericana de 

Bibliotecología de la Universidad de Antioquia. Entre les principals 

conclusions extretes per l‟autor s‟ha de destacar la que fa referència a que 

cada cop és més necessari emfatitzar el rol de divulgador, productor 

d‟informaciñ i coneixement sobre el què s‟han d‟anar formant poc a poc 

els estudiants de biblioteconomia (ell parla de bibliotecología) davant les 

grans opcions i possibilitats que estan oferint les distintes eines de 

l‟anomenada Web 2.0 (blogs, wikis, xarxes socials, etc.) el què implica, 

complementàriament, reconèixer aspectes com la qualitat de la 

informació, gestió ètica de la informació i cerca especialitzada. 

Dintre del nostre context geogràfic i cultural, són molt pocs els 

estudis realitzats fins ara pel què fa a les habilitats informacionals de 

l‟alumnat universitari. Així, i tot, no volem deixar passar l‟oportunitat 

d‟esmentar els més destacats, tot i què només es basin en algun aspecte 

concret relacionat amb l‟Alfabetitzaciñ Informacional o bé se centrin en un 

grup molt concret d‟alumnes. 

Abans d‟iniciar-nos en la presentaciñ d‟estudis concrets relacionats, 

de manera parcial o total, amb la temàtica aquí tractada, primer voldríem 

exposar un treball molt concret (que es podria entendre com a precursor 

de molts altres) que analitzà un aspecte que avui pot resultar fins i tot 
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sorprenent. Sánchez, Sánchez & Romero (2000) realitzaren una anàlisi 

dels patrons de comportament en l‟ús d‟Internet d‟un total de 113 alumnes 

de la Universitat de Múrcia. Els autors detectaren una utilització diferencial 

d‟aplicacions d‟Internet segons el gènere de l‟alumnat, que la majoria 

emprava la Xarxa per oci (el 72%) i consideraven que aproximadament un 

20% dels subjectes cumplien criteris d‟adicciñ (fonamentalment al Xat). 

Ja començant amb el repàs d‟alguns dels estudis precursors del 

nostre treball cal esmentar Ortoll (2004) qui va dur a terme una anàlisi 

sobre com es contempla la formació en Alfabetització Informacional a les 

universitats españoles que imparteixen docència en l‟àrea de Ciències de 

la Salut. En aquest cas, a més de constatar que la formació en 

Alfabetització Informacional només es trobava present a un 48,3% de les 

universitats, amb assignatures específiques només n‟hi havia un 20%. A 

més afegia, dintre de les seves conclusions, que els continguts tractats en 

aquestes assignatures eren majoritàriament més propers a la formació 

bibliogràfica o documental que no pas en abordar tot el ventall d‟habilitats 

que suposa l‟Alfabetitzaciñ Informacional. 

D‟altra banda, i com a principal fonamentaciñ de l‟estudi que aquí 

presentam, Comas & Sureda (2006) realitzaren una anàlisi de les fonts 

d‟informaciñ online emprades per l‟alumnat d‟Educaciñ Social a l‟hora de 

documentar-se. Els autors localitzaren greus mancances entre aquests 

estudiants a l‟hora de cercar, identificar i gestionar la informaciñ 

acadèmica, i entre les conclusions destaquen: estratègies de recerca 
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simples i poc depurades, així com una inadequada selecció de la 

informació localitzada. 

Així mateix, Comas (2009) analitzà en profunditat diverses 

pràctiques de deshonestedat acadèmica a l‟Educaciñ Superior, entre les 

quals se situaven el plagi i el ciberplagi, i en el marc dels seus resultats 

identificava que Internet havia deixat de banda a la biblioteca com a font 

de documentaciñ acadèmica i, a la vegada, s‟havia evidenciat com a font 

principal del plagi (ciberplagi en aquest cas) entre l‟alumnat universitari. 

L‟exemple més proper en el temps és el de García (2011) qui amb 

la seva Tesi Doctoral sobre les competències informacionals de l‟alumnat 

d‟Infermeria del Campus Terres de l‟Ebre presenta les dades recollides 

d‟un total de 386 estudiants. En aquest cas, l‟autora realitza un estudi 

longitudinal de les habilitats d‟un grup d‟alumnes al llarg dels tres anys de 

carrera (a l‟inici i al final), i conclou que els estudiants empren estratègies 

de recerca a la Xarxa molt simples i poc depurades, sense cap 

planificació (ni de temps ni de recursos) i agafant la informació de fonts 

poc fiables. 
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2.1. Introducció 

Tal i com ja constatàvem al Marc Teòric d‟aquest treball (Capítol I), 

l‟interés per l‟Alfabetitzaciñ Informacional s‟ha donat, tradicionalment, en 

altres contextos (francòfon i anglosaxó fonamentalment); a nivell de l‟Estat 

espanyol, tot i que des de l‟àmbit de la Biblioteconomia i la Documentació 

en els darrers anys s‟ha observat una incipient inquietud per la temàtica, 

no ha trascendit especialment ni s‟ha focalitzat l‟atenciñ en la investigació 

(ni en la formació) de les habilitats i competències informacionals de 

l‟alumnat en cap cicle educatiu. Per això, a l‟hora d‟iniciar aquesta Tesi 

Doctoral, ens plantejàrem una sèrie de qüestions per tal d‟abordar aquest 

nivell competencial, especialment entre els estudiants d‟Educaciñ 

Superior i les primeres preguntes que ens plantejàrem foren: existeixen 

mancances o debilitats informacionals entre l’alumnat universitari? Des de 

la Universitat, estam formant a futurs professionals preparats per a 

gestionar eficientment la informació? L’alumnat, a l’hora de formar-se de 

manera integral, compta amb els recursos necessaris per a la localització, 

avaluació i comunicació de la informació i del coneixement que crea? 

Existeixen, per exemple, diferències destacables entre les habilitats 

informacionals del nostre alumnat universitari en funció de la branca de 

coneixement dels seus estudis? La nostra hipòtesi inicial és que el motiu 
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pel qual no s‟han desenvolupat anàlisis de necessitats basats en les 

habilitats informacionals de l‟alumnat universitari, no és que el nivell dels 

nostres estudiants sigui òptim: pretenem demostrar amb aquest treball 

que les mancances a nivell d‟alfabetitzaciñ informacional entre l‟alumnat 

universitari són greus i marcades –tot i que puguin variar lleugerament en 

funció de les distintes dimensions analitzades–, a més d‟arriscar-nos a 

afirmar que la branca de coneixement a la qual pertanyen els estudis que 

es cursen té una influència notable en els resultats obtinguts a l‟hora 

d‟analitzar aquest nivell competencial (l‟alumnat que estigui cursant 

estudis pertanyents a Ciències Socials i Jurídiques, Ciències 

Experimentals, Humanitats o Ciències de la Salut obtindrà resultats 

diferents pel què fa al seu nivell d‟Alfabetització Informacional). A la 

vegada, també s‟avaluaran les habilitats de l‟alumnat universitari pel què 

fa a altres variables independents com sñn el curs, el gènere o l‟edat dels 

estudiants, per tal de valorar si aquests també són factors que influeixen 

en el nivell d‟habilitats informacionals dels nostres alumnes. 

 

 

2.2. Objectiu del treball 

Amb la present Tesi Doctoral es pretén assolir un objectiu principal, 

de naturalesa descriptiva, centrat en l‟estudi de les habilitats enmarcades 

dins l‟Alfabetitzaciñ Informacional de l‟alumnat pre-graduat de l‟àmbit 

universitari, i que se sintetitza en: 
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- Analitzar les habilitats informacionals de l‟alumnat dels diferents 

estudis de la Universitat de les Illes Balears, fonamentalment a 

l‟hora de realitzar els seus treballs i activitats acadèmiques, per tal 

de determinar les necessitats d‟aquest col·lectiu en particular (com 

a referent de l‟alumnat universitari en general), de cara a la 

proposta de futures intervencions adaptades al marc de l‟Espai 

Europeu d‟Educaciñ Superior. 

- Determinar i avaluar si existeix alguna relació destacable entre el 

nivell de les habilitats informacionals de l‟alumnat i l‟edat, el gènere, 

el curs i la branca de coneixement en la qual s‟emmarquen els 

estudis que s‟estan cursant. 

 

Per tal d‟aconseguir aquests objectius, amb aquest estudi que es 

presenta s‟han duit a terme una sèrie de tasques i activitats que es 

resumeixen en: 

- La realització d‟una anàlisi de l‟estat de la qüestiñ al voltant del 

concepte d‟Alfabetització Informacional, tot partint de les diferents 

definicions que, fins ara, s‟han elaborat sobre aquesta temàtica, 

tant a nivell internacional com nacional (Capítol I). 

- L‟elaboraciñ d‟un marc competencial propi que determina les 

habilitats jutjades com a necessàries per a què un estudiant 

universitari pugui ser considerat com a “alfabetitzat 

informacionalment” (dimensions analitzades en aquest Capítol II). 
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- El disseny i la implementació d‟un instrument d‟avaluaciñ 

d‟habilitats informacionals vàlid per a ser utilitzat amb l‟alumnat 

d‟Educaciñ Superior de les Illes Balears (prenent com a exemple 

els estudiants de diferents branques de coneixement d‟aquesta 

universitat per tal d‟intentar validar el qüestionari per a futurs 

alumnes de Grau en funció de les principals necessitats detectades 

a cadascuna d‟aquestes branques de coneixement, o bé a partir de 

les mancances localitzades en qualsevol altre grup –per edats, 

gènere, curs–). Aquesta eina d‟avaluaciñ inclou ítems que donen 

resposta a les diferents habilitats que es consideren necessàries 

per a l‟anàlisi del nivell d‟Alfabetització Informacional de l‟alumnat 

universitari (i que estan definides dintre del marc competencial al 

qual ens referíem en el punt anterior –es pot consultar l‟instrument 

resultant i que s‟ha emprat per a aquest estudi a l‟Annex 1–). 

- La detecció dels principals punts forts i febles dels estudiants de la 

Universitat de les Illes Balears, pel que fa a les seves competències 

informacionals, fonamentalment a l‟hora de realitzar els seus 

treballs acadèmics (Capítol IV dedicat als resultats obtinguts 

mitjançant el qüestionari). 

- El plantejament de diverses propostes d‟intervenciñ dintre de la 

pròpia Universitat de les Illes Balears (i que serveixin de punt de 

partida o d‟orientaciñ per a d‟altres institucions d‟Educació Superior 

de l‟Estat espanyol), en funciñ dels resultats obtinguts i d‟acord 

amb altres programes que s‟estan implementant, tant a nivell 
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nacional com internacional, en relació a la formació en habilitats 

informacionals de l‟alumnat universitari (Capítol V). 

 

 

2.3. Dimensions analitzades 

En funciñ, fonamentalment, del què ja s‟ha exposat a l‟apartat 

1.2.3. del Capítol I (dedicat als models d‟Alfabetitzaciñ Informacional 

basats en Habilitats, Criteris i Normes) en un primer moment, a l‟inici 

d‟aquest estudi, es determinaren els aspectes que, en funció de la 

literatura consultada, es consideraren essencials per tal d‟estudiar les 

habilitats informacionals. 

De fet, la determinaciñ d‟aquests aspectes (les dimensions a 

analitzar) fou l‟element previ i imprescindible per al disseny de l‟instrument 

d‟anàlisi de les habilitats informacionals (el qüestionari) de l‟alumnat de la 

Universitat de les Illes Balears. 

Així, tot seguint les pautes establertes per l‟American Library 

Association i l‟Association of College & Research Libraries (ACRL-ALA, 

2000) pel que fa a les Normes sobre aptituds per a l‟accés i ús de la 

informaciñ dintre del marc de l‟Ensenyament Superior, s‟identificaren els 

àmbits a analitzar pel que fa a l‟avaluaciñ de les habilitats informacionals 

de l‟alumnat universitari del nostre context territorial, i es redactaren o 
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s‟adaptaren22 els ítems que es considerà que serien els més òptims per a 

mesurar les habilitats dels estudiants de la Universitat de les Illes Balears. 

Tal i com també s‟assenyala al capítol destinat a la Metodologia 

d‟aquest estudi (Capítol III) el qüestionari dissenyat23 per a l‟estudi de les 

habilitats informacionals de l‟alumnat està format per un total de 41 

preguntes. Per a aquest treball, la presentació dels resultats es limita a 

analitzar les dades obtingudes mitjançant diferents ítems per a cada 

competència, per tal de fer una primera aproximació, tot i que l‟instrument 

conté altres ítems relacionats amb les distintes dimensions.  

De fet, com comentàvem, l‟enquesta també inclou algunes 

preguntes que, si bé no foren dissenyades per a avaluar cap dels àmbits 

relacionats amb l‟Alfabetitzaciñ Informacional en particular, sí que es 

consideraren importants (o, fins i tot, determinants) per a contextualitzar 

les necessitats informacionals de l‟alumnat universitari (com és el cas de 

la càrrega de treballs acadèmics dels estudiants, la formació rebuda en el 

camp de l‟Alfabetitzaciñ Informacional o l‟ús de la biblioteca i dels 

recursos online). Així, tot i que no siguin ítems relacionats directament 

amb les dimensions que a la vegada marquen les habilitats 

informacionals, s‟han inclòs dintre de l‟anàlisi dels resultats i s‟han 

                                                           
22

 Dintre del capítol d‟aquest treball dedicat a la Metodologia s‟expliquen més extensament les 
diferents adaptacions dels ítems ja utilitzats en altres qüestionaris, com és el cas dels emprats en 
els estudis de Mittermeyer & Quirion (2003) i dels Services Communs de Documentation de 
Bretagne & Unité Régionale de Formation a l‟Information Scientifique Technique (SCD-URFIST, 
2008). Així i tot, com també s‟ha comentat al Capítol I, cal deixar ben clar que aquests no són els 
únics estudis realitzats sobre l‟anàlisi de les competències informacionals; de fet, a més dels ja 
esmentats anteriorment a la revisiñ dels antecedents d‟aquest estudi, es poden destacar, des de 
diverses disciplines: Tadesse & Neelameghan (1995), Holland & Powell (1995); Wood, Ford, Miller, 
Sobcyk & Duffin (1996); Otike (1999), Huotari & Wilson (2001), Tibar (2002), Maceviciute (2006), 
etc. 
23

 Una còpia íntegra d‟aquest qüestionari es pot consultar a l‟Annex 1. 
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anomenat Factors relacionats, analitzant-se al Capítol V d‟aquest estudi el 

seu possible grau d‟interrelació amb els resultats obtinguts dintre de 

cadascuna de les cinc dimensions avaluades24. 

D‟aquesta manera, a la Taula 2.1., s‟exposen les distintes 

dimensions analitzades en aquest treball amb el qüestionari dissenyat a 

tal efecte25. 

   

CAMPS DE COMPETÈNCIA 
(DIMENSIONS) 

 Segons l’ACRL (2000), una persona 
competent en alfabetització 

informacional: 
   

Identificació de les necessitats 
d‟informaciñ 

 

1. Determina l‟abast de la informaciñ 
requerida 

Estratègies de recerca 

 

2. Accedeix a la informació de forma 
eficaç i eficient 

Avaluació i tractament de la 
informació 

 
3. Avalua la informació i les seves fonts 

de forma crítica i incorpora la 
informació seleccionada al seu 

coneixement 

Utilització i comunicació de la 
informació 

 
4. Utilitza la informació de manera 
eficaç per tal d‟escometre tasques 

específiques 

Aspectes ètics i socials 

 5. Comprèn la problemàtica 
econòmica, legal i social que envolta 

l‟ús de la informaciñ, i accedeix a ella i 
la utilitza de forma ètica i legal 

 

Taula 2.1. Dimensions analitzades per a l‟estudi de les habilitats informacionals de 

l‟alumnat universitari. Font: elaboraciñ pròpia 

 

 

                                                           
24

 La definiciñ de tots i cadascun d‟aquests ítems es pot localitzar a la Taula 3.3. inclosa dintre del 
Capítol III sobre Metodologia de l‟estudi. 
25

 A la Taula 3.2. recollida al Capítol III s‟hi inclouen tant aquestes dimensions com els ítems 
emprats per tal d‟analitzar-ne cadascuna d‟elles. 
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3.1. Introducció 

L‟“Anàlisi de l’Alfabetització Informacional entre l’alumnat de la 

Universitat de les Illes Balears” és un estudi descriptiu realitzat a una 

mostra representativa dels estudiants pre-graduats matriculats en aquesta 

Universitat durant el curs acadèmic 2008-2009. 

El treball d‟investigaciñ, bàsicament, s‟ha basat en una aproximaciñ 

quantitativa. El procediment per a la recollida de la informació ha estat 

l‟enquesta (dissenyada per a l‟avaluaciñ de les habilitats informacionals de 

l‟alumnat d‟Educació Superior) la qual ha tengut com a objectiu 

fonamental l‟obtenciñ de resultats (per a la seva ulterior explotaciñ) lligats 

a les dimensions definides en els àmbits d‟anàlisi26. 

La determinació de les dimensions estudiades és fruit, en un primer 

moment, d‟una exhaustiva anàlisi de l‟estat de la qüestiñ sobre la 

temàtica, sintetitzada al Capítol I d‟aquest treball. De fet, aquesta anàlisi 

es realitzà en funciñ d‟una sèrie de descriptors en diferents idiomes. 

Aquests descriptors foren: Information Literacy, Alfabetización 

Informacional, Alfabetització Informacional, ALFIN, information seeking 

behaviour, information retrieval, competències/habilitats informacionals, 

                                                           
26

 Consultar la Taula 2.1. inclosa dintre del Capítol II. Dimensions analitzades. 
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competencias/habilidades informacionales, usage information, gestión 

información, recherche documentaire, compétence documentaire, maîtrise 

information, library instruction, formación documental, formation à 

l’information, formació documental, formation usage information. 

Les bases de dades acadèmiques consultades a l‟hora de localitzar 

els documents de referència foren: 

- ACER http://www.acer.edu.au/ 

- Australian Journals Online http://www.nla.gov.au/ajol/ 

- DOAJ http://www.doaj.org/ 

- EBSCO HOST http://www.ebscohost.com/ 

- EDRESEARCH ONLINE http://cunningham.acer.edu.au/dbtw-wpd/sample/edresearch.htm 

- E-LIS http://eprints.rclis.org/ 

- ERIC http://www.eric.ed.gov/ 

- Érudit http://www.erudit.org/ 

- First Search http://firstsearch.oclc.org/ 

- INFORMAWORLD http://www.tandf.co.uk/informaworld/ 

- ISI Web of Knowledge http://www.accesowok.fecyt.es/ 

- REDALYC http://redalyc.uaemex.mx/ 

- REFDOC http://www.refdoc.fr/ 

- ResearchGate http://www.researchgate.net/ 

- Science Direct http://www.sciencedirect.com/ 

- SpringerLink http://www.springerlink.com/ 

- TDX/TDR http://www.tdx.cat/ 

A la vegada, també s‟ha fet ús dels cercadors acadèmics Google 

Acadèmic i Scirus.  

Cal destacar que la cerca d‟informaciñ es realitzà tot partint de 

l‟àmbit més general fins a arribar al més específic, quedant determinat així 

http://www.acer.edu.au/
http://www.nla.gov.au/ajol/
http://www.doaj.org/
http://www.ebscohost.com/
http://cunningham.acer.edu.au/dbtw-wpd/sample/edresearch.htm
http://eprints.rclis.org/
http://www.eric.ed.gov/
http://www.erudit.org/
http://firstsearch.oclc.org/
http://www.tandf.co.uk/informaworld/
http://www.accesowok.fecyt.es/
http://redalyc.uaemex.mx/
http://www.refdoc.fr/
http://www.researchgate.net/
http://www.sciencedirect.com/
http://www.springerlink.com/
http://www.tdx.cat/
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el nivell de concreciñ del nostre focus d‟atenció (les habilitats 

informacionals) tal i com es mostra a la Figura 3.1: 

 

Figura 3.1. Nivells de concreciñ per a la revisiñ documental de l‟estudi 

 

Posteriorment a la determinació de les dimensions que es 

pretenien estudiar es varen seleccionar els ítems que conformarien el 

qüestionari, mitjançant els quals s‟operativitzen les dimensions de l‟estudi. 

A continuaciñ es redactà una primera versiñ de l‟instrument de recollida 

de dades. Seguidament, una vegada definides les dimensions a analitzar i 

redactats els ítems que es considerà que operativitzaven millor cadascuna 

d‟elles, es realitzà un enviament (via correu electrònic) a un total de 10 

experts en metodologia quantitativa i estudis en Alfabetització 

Societat de la 
Informació i el 
Coneixement

Noves 
Alfabetitzacions

Alfabetització 
Informacional

Habilitats 
ALFIN
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Informacional de diferents institucions universitàries a nivell nacional per 

tal de validar els ítems que contenia l‟instrument. Posteriorment, un cop 

recollides les rectificacions i observacions27 emeses pel pull d‟experts, es 

realitzà una prova pilot del qüestionari entre un grup d‟alumnes (un total 

de 10) dels estudis d‟Educaciñ Social Online (tot i que s‟ha d‟assenyalar 

que aquesta prova s‟aplicà de manera presencial). Tots els suggeriments, 

rectificacions i observacions fetes per l‟alumnat (que foren adreçades 

principalment a simplificar algunes qüestions i modificar l‟ordre d‟alguns 

ítems) es tengueren en compte per a l‟elaboraciñ d‟un altre model de 

qüestionari que s‟emprà per a la següent prova i recollida de dades. 

Així, i de cara a la validaciñ de l‟instrument, es va considerar 

pertinent, en una primera fase d‟investigaciñ (i d‟aquí el sorgiment d‟un 

estudi en particular, el qual donà lloc a la Memòria d‟Investigaciñ que 

proporcionà el posterior Diploma d‟Estudis Avançats), testar el qüestionari 

amb un grup concret d‟alumnat, d‟uns estudis en particular. Això permetria 

d‟experimentar de ben nou la prova pilot d‟un instrument d‟avaluaciñ 

dissenyat ad hoc per tal d‟identificar-ne no només les mancances que 

encara contenia sinó també les potencialitats, a la vegada que 

s‟adaptarien alguns dels ítems ja redactats relacionant els continguts de 

les preguntes amb els de la disciplina d‟estudi de l‟alumnat en particular: 

la Diplomatura d‟Educaciñ Social. 

                                                           
27

 A l‟Annex 2 es pot consultar el full d‟observacions que s‟adjuntà a la còpia del qüestionari 
enviada als distints avaluadors/es. 
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Una vegada assajat un altre cop l‟instrument de recollida de dades 

quantitatives i modificats alguns dels ítems que havien presentat 

mancances a l‟hora d‟explotar els resultats, es decidí, també durant el 

curs 2008-2009, fer la l‟aplicaciñ de l‟enquesta entre una mostra 

representativa de l‟alumnat de la Universitat de les Illes Balears. 

A l‟explotaciñ dels resultats que s‟exposen en aquest treball no 

s‟han utilitzat la totalitat dels ítems inclosos al qüestionari original (que 

comptà amb un total de 41 preguntes), sinñ que només s‟han emprat les 

dades obtingudes en 4 ítems de cadascuna de les competències 

analitzades, exceptuant la que fa referència a l‟Avaluaciñ i tractament de 

la informaciñ. El motiu d‟aquesta variaciñ s‟explica per la complexitat a 

l‟hora d‟analitzar si l‟alumnat aplica criteris vàlids a quan ha d‟avaluar la 

informaciñ (subjectivitat de la tasca); a més, des d‟un principi es tengué 

molt clara la necessitat de complementar en un futur immediat l‟anàlisi 

d‟aquesta dimensiñ mitjançant eines qualitatives (precisament tenint en 

compte la complexitat de la interpretació dels resultats obtinguts).  

Així, en aquest treball (que pretén esser una primera aproximació a 

la realitat de l‟alumnat universitari pel que fa a les seves habilitats 

informacionals) s‟analitzen, a nivell quantitatiu, un total de 19 ítems 

relacionats directament amb les dimensions de l‟Alfabetitzaciñ 

Informacional, i tant aquests ítems com les dimensions a les quals es 

troben lligats s‟exposen a la Taula 3.2. d‟aquest mateix Capítol per tal de 



104                                                                                                        CAPÍTOL III. METODOLOGIA 
 

 

proporcionar una visió conjunta de les variables analitzades a través del 

qüestionari utilitzat. 

De tota manera, també convé afegir que el fet de centrar l‟atenciñ 

en els alumnes de la Universitat de les Illes Balears (en aquest cas els 

estudiants de primer i segon cicle) i limitar l‟explotaciñ de les dades a 

determinats ítems per a cadascuna de les dimensions, no pretén ser una 

simplificació de la investigació; de fet, es pot considerar un avantatge 

perquè, entre d‟altres qüestions: reverteix en la focalitzaciñ de l‟objecte 

d‟anàlisi (un col·lectiu concret de la comunitat universitària en general), de 

l‟àmbit d‟estudi (les habilitats informacionals) i de l‟instrument d‟avaluaciñ 

(el qüestionari dissenyat a tal efecte). 

Tot seguit es presenta un esquema amb la temporalització seguida 

al llarg de tot el procés d‟elaboraciñ de l‟instrument i recollida de dades 

per tal de clarificar quina ha estat la seqüència seguida28 (veure Figura 

3.2). 

 

                                                           
28

 Cal destacar que la darrera acció inclosa dins la Figura 3.2 fa referència a l‟inici de l‟assignatura 
Documentació i Comunicació Científica, instaurada en el marc dels Estudis de primer de Grau en 
Educaciñ Social, Educaciñ Social Online, Pedagogia i Treball Social, i els motius pels quals s‟ha 
considerat un element necessari dintre de la temporalització es detallen al Capítol V d‟aquest 
treball 
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Figura 3.2. Temporalització del procés de recerca i explotació de les dades (treball de camp, anàlisi de dades i aplicació dels resultats). Font: elaboració 

pròpia 
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3.2. Aspectes metodològics 

Univers: Alumnat matriculat a les diferents Diplomatures i 

Llicenciatures de la Universitat de les Illes Balears (un total de 1.025 

estudiants29) durant el curs acadèmic 2008-09. 

Punts de la mostra: 33 grups-classe (corresponents a 33 

assignatures distintes) distribuïts en un total de 29 carreres de la 

Universitat de les Illes Balears. 

Procediment del mostreig: Es determinà que la selecció de les 

unitats primàries de mostreig (els grups-classe) es faria mitjançant 

l‟assignaciñ aleatòria, tot partint del fet que hauria de ser una assignatura 

obligatòria o troncal. L‟extracciñ aleatòria de les matèries dels distints 

Plans d‟Estudis de les diferents branques de coneixement de la 

Universitat de les Illes Balears es va dur a terme tot tenint en compte la 

presencialitat dintre de la mostra dels distints cursos (primer, segon, 

tercer, quart i cinquè), per tal de garantir la representativitat dels diferents 

perfils d‟alumnat a la mostra. Això permeté d‟identificar els punts de 

mostreig (els grups-classe), delimitant d‟aquesta manera la següent etapa 

del procediment: l‟aplicaciñ del qüestionari. 

                                                           
29

 El nombre total d‟alumnes de la Universitat de les Illes Balears es va extreure de les dades 
proporcionades pel Servei d‟Alumnes per al curs 2008-09, tenint en compte només les carreres 
impartides dintre del Campus Universitari –no contemplaren els alumnes matriculats a les diferents 
seus universitàries de Menorca i Eivissa ni els estudiants matriculats a les Escoles Adscrites–. 
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Mostra: Un total de 1.025 unitats d‟anàlisi –qüestionaris–, resultant 

un error mostral per al conjunt de la mostra de ±2,9%, estimat per a un 

nivell de confiança del 95% i sota la condició més desfavorable de 

p=q=0,5. 

Característiques de la mostra: En funciñ de l‟edat, el curs, el 

gènere i l‟àrea de coneixement de l‟alumnat que participà en l‟estudi (el 

total del 1.025 estudiants), la distribuciñ percentual d‟aquest es presenta 

amb la següent Taula (Taula 3.1.): 

      

Curs 

Primer Segon Tercer Quart Cinquè 

295 

(28,8%) 

201 

(19,6%) 

257 

(25,1%) 

218 

(21,3%) 

52 

(5,1%) 
      

 

 
Gènere 

Home 353 (34,4%)  

 Dona 670 (65,5%)  

 

 

Àrea 

de coneixement 

Ciències Socials i 

Jurídiques 
Humanitats 

Ciències 

Experimentals 

Ciències de la 

Salut 

680 

(66,3%) 

46 

(4,5%) 

165 

(16,1%) 

134 

(13,1%) 
    

 

 

Edat 

Entre 17 i 20 anys 363 (35,4%)  

 Entre 21 i 25 anys 507 (49,5%)  

 Entre 26 i 30 anys 86 (8,4%)  

 Més de 30 anys 69 (6,7%)  
     

 

Taula 3.1. Freqüències i percentatges en funció de les característiques de la mostra de 

l‟alumnat de la UIB. Font: elaboració pròpia 
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3.3. Qüestionari 

El mètode de recollida de dades ha consistit en un qüestionari 

autoadministrat de caràcter anònim, el qual fou dissenyat expressament 

per a l‟estudi de les competències informacionals de l‟alumnat universitari, 

tot seguint les 5 dimensions proposades per l‟ACRL-ALA (2000). 

L‟enquesta contenia un total de 41 preguntes estructurades, les 

quals presentaven diferents opcions de resposta. La tipologia de les 

preguntes és la següent: 

1. Preguntes obertes, on l‟alumne enquestat pot desenvolupar la 

seva resposta30. 

2. Preguntes tancades, classificades en dues tipologies: 

a. D‟alternativa simple o dicotòmiques, on l‟alumnat ha 

d‟escollir una opciñ de resposta plantejada, sempre entre 

dues possibilitats. 

b. D‟alternativa múltiple, on la persona enquestada ha 

d‟escollir entre una sèrie de possibles alternatives. 

3. Preguntes mixtes: qüestions tancades que donen opció a la 

persona enquestada a argumentar o especificar la seva 

resposta a través de les opcions Altres o Quins. 

En aquest estudi, com ja s‟ha precisat, es presenten els resultats 

obtinguts de l‟explotaciñ de 4 ítems per a cadascuna de les Normes que 

                                                           
30

 Al present estudi no s‟analitzaran els resultats obtinguts amb cap d‟aquestes preguntes obertes, 
sinñ que només s‟exposaran les dades corresponents a la part quantitativa de l‟enquesta. 
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estableix l‟ACRL-ALA (exceptuant la dimensiñ referent a l‟Avaluaciñ i 

tractament de la informaciñ, que s‟ha avaluat amb les respostes 

corresponents a 3 ítems), ja que s‟ha volgut centrar l‟atenciñ en una 

primera anàlisi de les habilitats informacionals d‟un grup molt concret 

d‟alumnes: els estudiants de primer i segon cicle de la Universitat de les 

Illes Balears. 

Tots i cadascun dels ítems analitzats a aquest estudi, així com les 

dimensions a les quals es troben lligats en funció de les Normes 

marcades per l‟ACRL-ALA (2000) s‟exposen seguidament a la Taula 3.2 

per tal de proporcionar una visiñ conjunta dels àmbits d‟anàlisi i les 

qüestions plantejades. 
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CAMPS DE 
COMPETÈNCIA 
(DIMENSIONS) 

Segons l’ACRL (2000), una 
persona competent en 

alfabetització informacional: 

PREGUNTES DEL 
QÜESTIONARI 

Identificació de les 
necessitats 
d‟informaciñ 

1. Determina l‟abast de la 
informació requerida 

24. Has de fer un treball sobre 
“l‟impacte del forat de la capa 
d‟ozñ en la salut”. Quins 
consideres que són els 
conceptes clau que descriuen 
millor aquesta temàtica?  

17. Quan fas una cerca 
d‟informaciñ a Internet per a usos 
acadèmics, en quin idioma fas, 
en primer lloc, aquesta cerca? 

18. Si has d‟ampliar una cerca 
d‟informaciñ per a fer un treball 
acadèmic, fas aquesta cerca en 
altres idiomes? 

40. En general, quina d‟aquestes 
situacions reflexa millor la teva 
manera de realitzar treballs 
acadèmics? 

 

Estratègies de 
recerca 

2. Accedeix a la informació de 
forma eficaç i eficient 

13. Tot seguit et presentam una 
sèrie d‟eines de recerca 
d‟informaciñ. Llegeix l‟esquema i 
després assenyala: amb quina 
freqüència utilitzes casdascuna 
d‟elles per a realitzar els teus 
treballs acadèmics? 

38A. En el quadre següent 
s‟anomenen una sèrie d‟accions i 
operadors de cerca a Internet. 
Quins d‟ells coneixes? 

38B. En el quadre següent 
s‟anomenen una sèrie d‟accions i 
operadors de cerca a Internet. 
Amb quina freqüència els empres 
per tal de cercar informació amb 
finalitats acadèmiques? 

29. Quan fas una cerca 
d‟informaciñ a través d‟una base 
de dades o un cercador, per tal 
de trobar més nombre de 
documents sobre una temàtica i 
ampliar el focus de recerca, 
utilitzes: 
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CAMPS DE 
COMPETÈNCIA 
(DIMENSIONS) 

Segons l’ACRL (2000), una 
persona competent en 

alfabetització informacional: 

PREGUNTES DEL 
QÜESTIONARI 

Avaluació i 
tractament de la 

informació 

3. Avalua la informació i les 
seves fonts de forma crítica i 

incorpora la informació 
seleccionada al seu 

coneixement 

22. Dintre d‟una pàgina web, a 
l‟hora de destriar la fiabilitat de la 
informació que hi trobam, en quin 
dels següents indicadors creus 
que convé fixar-se 
principalment? 

25. Tot seguit s‟assenyalen una 
sèrie d‟indicadors per avaluar la 
fiabilitat d‟una pàgina web. 
Llegeix i valora de 0 a 10 el grau 
d‟importància de cadascun d‟ells 
a l‟hora d‟avaluar aquesta 
fiabilitat. 

23. Has fet una cerca 
d‟informació acadèmica a través 
d‟Internet mitjançant un cercador 
i has trobat un total de 850 
documents relacionats. Com 
selecciones aquells que 
empraràs? 

 

Utilització i 
comunicació de la 

informació 

4. Utilitza la informació de 
manera eficaç per tal 
d‟escometre tasques 

específiques 

31. Has trobat un llibre que tracta 
molt bé una temàtica que vols 
treballar. Quina secció del llibre 
consultaràs per tal de trobar 
altres documents sobre aquesta 
temàtica? 

33. Alguna vegada has pogut 
aprofitar un treball que ja has fet 
(o part d‟aquest) per a un altre 
treball o assignatura? 

39. Seguidament, et presentam 
la imatge de la descripciñ d‟una 
publicació trobada al catàleg 
d‟una biblioteca. Després 
d‟observar-la atentament, ens 
pots dir a quin tipus de document 
es refereix la fitxa? 

41. Has fet un treball analitzant 
l‟evoluciñ dels incendis forestals 
a Balears en els darrers 10 anys. 
Per tal de difondre‟l al màxim, 
has decidit d‟enviar-ho a una 
revista especialitzada. A quin 
apartat de la revista ho 
adreçaràs? 
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CAMPS DE 
COMPETÈNCIA 
(DIMENSIONS) 

Segons l’ACRL (2000), una 
persona competent en 

alfabetització informacional: 

PREGUNTES DEL 
QÜESTIONARI 

Aspectes ètics i 
socials 

5. Comprèn la problemàtica 
econòmica, legal i social que 
envolta l‟ús de la informaciñ, i 
accedeix a ella i la utilitza de 

forma ètica i legal 

36. Quan a l‟hora de fer un treball 
acadèmic localitzes informació 
útil a una pàgina web, 
introdueixes en el document la 
referència de la pàgina on has 
localitzat aquesta informació? 

26. A l‟hora de fer un treball 
acadèmic, has copiat un 
fragment o un text complet sense 
referenciar-ne la font? 

21. Quan incorpores una gràfica 
o una taula que has fet tu 
mateix/a dins un treball 
acadèmic, indiques “Font: 
elaboraciñ pròpia”? 

30. Tot seguit s‟assenyalen 3 
tipus de referències fetes segons 
la normativa APA. Quina d‟elles 
es correspon a un article de 
revista?  

   

Taula 3.2. Dimensions i ítems analitzats per a l‟estudi de les habilitats informacionals de 

l‟alumnat universitari. Font: elaboraciñ pròpia 

 

Des dels inicis, per al disseny del qüestionari, s‟inclogueren una 

sèrie d‟ítems que ja estaven presents en altres estudis (Mittermeyer & 

Quirion, 2003; Services Communs de Documentation de Bretagne & Unité 

Régionale de Formation a l‟Information Scientifique Technique -SCD-

URFIST-, 2008). Aquests ítems es corresponen amb les preguntes nº 13 

(SCD-URFIST, 2008), nº 24, nº 29, nº 30 i nº 31 (Mittermeyer & Quirion, 

2003). D‟aquesta manera s‟ ha possibilitat la comparació dels resultats 

obtinguts en els diferents estudis, tot partint que aquestes investigacions 

de referència també basaven els seus instruments d‟avaluaciñ en les 5 

dimensions que es proposen en aquest treball. 
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Els ítems nº 24 i 41 es revisaren i redactaren novament tot tenint en 

compte que s‟havia d‟adequar la temàtica plantejada en ells a les diferents 

àrees de coneixement de l‟alumnat; així, s‟adaptà la seva redacciñ per tal 

de fer més comprensiva tant la pregunta plantejada com les diferents 

possibilitats de resposta. 

D‟altra banda, tal i com ja s‟avançava al Capítol II d‟aquest estudi, 

també es presenten els resultats obtinguts en una sèrie d‟ítems, inclosos 

al qüestionari, per tal de complementar la informació aportada amb 

l‟anàlisi de les diferents dimensions pel què fa a les habilitats 

informacionals de l‟alumnat universitari. Aquests ítems han estat 

anomenats Factors relacionats i la seva formulació responia a una 

necessitat de contextualitzaciñ de la realitat de l‟alumnat universitari per 

tal de poder valorar d‟una manera més completa els resultats obtinguts de 

l‟anàlisi de les diferents dimensions. A la Taula 3.3. es detallen aquests 

ítems, els resultats dels quals han estat inclosos com a apartat 4.2. del 

Capítol IV d‟aquest estudi. 
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Taula 3.3. Factors relacionats amb l‟anàlisi de les competències informacionals de 

l‟alumnat universitari. Font: elaboració pròpia 

 

3.4. Treball de camp 

Tot i que, com ja s‟ha avançat dintre d‟aquest mateix Capítol, tot el 

procés d‟investigaciñ que condueix fins a la redacciñ d‟aquest estudi, 

s‟inicià anteriorment (validaciñ del qüestionari a través d‟experts externs, 

proves de passació entre diferents grups, diferents rectificacions fetes a 

ALTRES 
VARIABLES 

PREGUNTES DEL QÜESTIONARI 

Factors 
relacionats 

Téns accés a Internet des de casa teva?  

Ara que estudies a la Universitat, empres més Internet per a cercar 
informació relacionada amb treballs acadèmics que quan 
estudiaves Batxillerat? 

Quants treballs acadèmics has hagut de fer durant aquest curs? 

Durant l‟anterior curs acadèmic, quantes vegades vares anar a 
alguna biblioteca per a cercar informació amb finalitats 
acadèmiques? 

Durant l‟anterior curs acadèmic, quantes vegades vares utilitzar el 
catàleg online de la biblioteca per a cercar informació amb finalitats 
acadèmiques? 

Durant l‟anterior curs acadèmic, quantes vegades vares emprar 
Internet per a cercar informació amb finalitats acadèmiques 
(Exceptuant els catàlegs online de la biblioteca)? 

Durant la teva trajectòria acadèmica (a Primària, a Secundària, a la 
Universitat...), has rebut algun tipus de formació específica per a la 
realització de treballs acadèmics (com referenciar, contrastació de 
fonts d‟informaciñ, com elaborar treballs acadèmics...)? A quina 
etapa? (SCD-URFIST, 2008) 
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l‟instrument, etc.), l‟aplicaciñ del qüestionari entre l‟alumnat dels diferents 

estudis de la Universitat de les Illes Balears es dugué a terme durant els 

mesos d‟abril i maig de l‟any 2009 (curs acadèmic 2008-2009). 

L‟enquestadora es presentà a cadascun dels grups-classe i en 

cada ocasiñ explicà a l‟alumnat el motiu de l‟enquesta, la naturalesa 

voluntària i anònima d‟aquesta, la durada aproximada (uns 15 minuts), i la 

possibilitat que les persones enquestades poguessin plantejar dubtes i 

qüestions en qualsevol moment durant la cumplimentació del qüestionari. 

Mentrestant, el professorat s‟absentava de manera voluntària de 

l‟aula (i sota sol·licitud expressa de l‟enquestadora) per tal de no influir o 

distorsionar la lliure resposta al qüestionari donada per l‟alumnat. 

No es produïren incidències destacables a l‟hora de respondre les 

preguntes del qüestionari per part de l‟alumnat enquestat31. Els dubtes i 

qüestions plantejats foren de caire comprensiu i sobre aspectes ja 

explicats a l‟inici de la sessiñ o a l‟enunciat dels distints ítems. Alguns 

exemples de preguntes plantejades per l‟alumnat a l‟hora de respondre 

sñn: necessitat d‟incloure nom i/o llinatges al full de respostes, possibilitat 

de marcar més d‟una resposta a un ítem en particular (que anava variant) 

i nivell d‟obligatorietat de respondre a totes les qüestions plantejades. 

 

                                                           
31

 Durant cada sessió de passació del qüestionari, es comptà amb un diari de camp amb el qual 
s‟anaven recollint les incidències i la naturalesa d‟aquestes per tal de, en el cas de ser necessari, 
fer les modificacions pertinents en properes sessions (emfatitzar algun aspecte concret de la 
presentaciñ, per exemple, per tal de no donar peu a dubtes ja plantejats per part d‟altres grups-
classe) 
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3.5. Processament de la informació 

La primera tabulació de les dades quantitatives obtingudes es 

realitzà mitjançant el programa Microsoft Excel, per tal de donar cabuda a 

les respostes obertes. Posteriorment, se seleccionaren les dades 

quantitatives referents als ítems de cadascuna de les dimensions que es 

pretenien avaluar i s‟introduïren dintre del programa estadístic informàtic 

SPSS versió 19.0.0., prèvia definició de les distintes categories i definició 

de les variables dintre del programa, creant així la matriu on es volcarien 

posteriorment les dades. Aquest software ha permès de realitzar una 

anàlisi de resultats exhaustiva en funció de totes les variables estudiades 

a través d‟aquesta recerca. 

 

3.6. Anàlisi de dades i validesa de l’estudi 

Com ja s‟ha comentat en el punt anterior, l‟eina utilitzada per a 

realitzar l‟explotaciñ estadística de les dades quantitatives obtingudes a 

través del qüestionari ha estat l‟Statistical Package for the Social Sciences 

(SPSS) versió 19.0.0. Les principals funcions d‟anàlisi d‟explotaciñ 

estadística s‟han realitzat mitjançant proves paramètriques i no 

paramètriques: 

- Freqüències (amb les què s‟obtenien els resultats de cadascun 

dels grups definits pels ítems, el percentatge que suposaven 

respecte del total –agafant per a la presentació de les dades, en 
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aquest cas, sempre els percentatges vàlids–, la mitjana, la mitja, 

la moda, la desviació típica i la variança) 

- Descriptius, amb els quals s‟han determinat els valors màxims i 

mínims associats a cadascuna de les variables –confirmant així 

l‟existència i naturalesa dels casos perduts i la correcta 

codificació dels ítems–, la mitjana obtinguda en funció dels 

resultats i la desviació típica associada a aquesta. 

- Prova “t” d‟Student per a mostres independents (realitzada per a 

la comparació de les mitjanes de dues poblacions –emprada en 

aquest cas per a la comparació de les respostes donades per 

Homes i Dones–, amb la qual s‟obté la mitjana, la desviaciñ 

típica, el valor de “t” i la significaciñ estadística, la qual s‟ha 

considerat vàlida al llarg de tot aquest estudi en el cas que fos 

<0.05 –punt de tall acceptat dintre de les Ciències Socials–). 

Aquesta prova ha estat realitzada en tots els encreuaments 

realitzats en funció del factor (variable independent) Gènere 

dels ítems 17, 18, 13, 38B, 25 i 36 (variables quantitatives) 

- Anàlisi de variança unidireccional (ANOVA d‟un factor). En 

aquest estudi s‟ha utilitzat per tal de comparar la resposta de 

diferents grups a una mateixa variable quantitativa (mentre que 

amb la prova t d‟Student només es podien comparar dos grups 

com home/dona, amb l‟ANOVA se‟ns permet d‟analitzar els 

resultats inclosos dintre d‟una mateixa variable ple què fa a més 

de dos grups etiquetats sota un concepte comú –Curs: primer, 
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segon, tercer, quart i cinquè, per exemple–). Aquesta prova ens 

aporta la mitjana, la desviació típica, el valor F (que és el càlcul 

estadístic propi de la prova) i la significació localitzada 

(exposada en aquest treball sempre i quan hagi estat <0.05), ja 

que ens aporta informació sobre el resultat de la comparació de 

les mitjanes obtingudes, i permet concloure si els subjectes 

difereixen de la mesura utilitzada (opcions de resposta). 

L‟anàlisi ANOVA d‟un factor s‟ha aplicat en l‟anàlisi de les 

variables independents (o factors) Edat, Àrea de coneixement i 

Curs amb els ítems 17, 18, 13, 38B, 25 i 36 (variables 

quantitatives) 

- Ji-Quadrat de Pearson, prova que ens permet de determinar i el 

comportament de les categories d‟una variable presenten 

diferències estadísticament significatives. A l‟hora d‟aplicar 

aquesta anàlisi, es parteix de la teoria que no existeix relació 

entre les variables de la taula de contingència (hipòtesi nul·la) i 

assumim que els resultats de les categories d‟una variable no 

es veuran afectats o influenciats per les categories de la segona 

variable (variable independent). Tot agafant el valor teòric de 

<0.05, quan el valor calculat per la prova cumpleix aquest 

requisit, es rebutja la hipòtesi nul·la i es conclou que sí existeix 

una relaciñ entre les variables (assenyalada en l‟apartat 

corresponent del Capítol IV de resultats). La prova de Ji-

Quadrat de Pearson s‟ha aplicat en l‟anàlisi de les variables 
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independents (o factors) Edat, Gènere, Àrea de coneixement i 

Curs en relació amb els ítems 24, 40, 38A, 29, 22, 23, 31, 33, 

39, 41, 26, 21 i 30 (variables qualitatives) 

Pel què fa a la fiabilitat en el marc de qualsevol estudi hem de tenir 

en compte que no es parla de l‟instrument de mesura per a l‟obtenciñ de 

les dades (el qüestionari en aquest cas en concret) sinó de la situació on 

es realitza aquest mesurament. 

Per tal d‟assegurar aquesta fiabilitat, en aquest estudi en particular, 

s‟han tengut en compte aspectes com la necessitat que els ítems estiguin 

balancejats per tal d‟intentar rompre l‟aquiescència (tendència a estar 

d‟acord amb l‟enunciat) si les preguntes segueixen sempre un mateix 

patró, un sentit positiu i regular (no es van intercanviant tipologies de 

resposta). Per això es varen anar intercalant, no només els ítems 

independentment de les dimensions que es pretenien analitzar, sino la 

tipologia d‟aquests (freqüències d‟ús d‟eines dispars, variables 

dicotòmiques, preguntes obertes de reflexiñ, ítems de discriminaciñ d‟una 

sola resposta correcta...) amb la qual cosa s‟assegurava la fiabilitat de 

l‟instrument. 

Pel què fa a la validesa de l‟estudi s‟ha de partir que existeixen 

quatre criteris de validesa: interna, de constructe, externa i estadística 

(Ballester, 2001) 

Quant a la validesa interna, aquesta fa referència a què totes les 

possibilitats explicatives de la investigació queden controlades pel disseny 
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d‟aquesta, de tal manera que els resultats tendran una interpretaciñ 

inequívoca. La validesa interna és un grau (alta o baixa) no un tot, i la 

primera passa per tal de poder controlar possibles hipòtesi explicatives 

alternatives és conèixer i ser conscients de quines poden ser aquestes 

variables pertorbadores. En el cas d‟aquest estudi en particular, es 

tengueren en compte aquestes variables mitjançant els ítems que es 

detallen a la Taula 3.3. (Factors Relacionats) ja que es consideraren 

elements que podien influir en els resultats obtinguts i que s‟havien de 

tenir en compte a l‟hora d‟analitzar aquests resultats i fer la interpretaciñ 

corresponent, per la qual cosa es considera que, des del disseny 

d‟aquesta investigaciñ, es consideraren les variables pertorbadores i, per 

tant, ja es comptava amb una alta validesa interna. 

La validesa de contingut (constructe) intenta avaluar la capacitat de 

l‟instrument per a recollir el contingut i l‟abast del constructe i de la 

dimensió. En aquest estudi, la validesa de contingut es recolza en la 

fonamentació teòrica i les evidències empíriques que sostenen els 

instruments de mesura emprats. Així, la definició dels ítems utilitzats amb 

l‟instrument d‟anàlisi (el qüestionari) en funciñ de les Normes marcades 

per l‟ACRL-ALA (2000), acceptades i reconegudes a nivell internacional, 

permet d‟assegurar la validesa de contingut donada la forta sustentaciñ 

tèorica de les dimensions analitzades. Per això es pot assegurar que, a 

més, en aquest treball la validesa de contingut de les escales se sustenta 

en el rigorós procediment seguit durant el desenvolupament de les 

escales recollides al qüestionari (ja comentat anteriorment dins aquest 
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mateix Capítol). D‟aquesta manera, la revisiñ de la literatura realitzada, 

considerant tant aspectes teòrics i conceptuals com empírics, com les 

diferents proves pre-test del qüestionari (avaluació experts externs i 

passaciñ de l‟instrument pilot entre diferents grups), serveixen de garantia 

per a aquesta validesa de contingut. 

Pel què fa a la validesa externa, aquesta ve determinada pel nivell 

de generalització dels resultats a altres contextos o moments distints, i és 

l‟existència d‟efectes interactius (o la possibilitat d‟aquesta) el què fa que 

els dissenys d‟investigaciñ tenguin major o menor validesa externa. De 

fet, aquest criteri de validesa s‟ha controlat mitjançant la utilitzaciñ de 

mètodes de mostreig aleatori (determinació dels grups que composen la 

mostra) i amb la utilització de casos modals (establint les característiques 

de les unitats d‟anàlisi i el context –els grups-classe de distintes carreres 

universitàries, pertanyents a diferents àrees de coneixement, i en el marc 

del periode lectiu, amb la qual cosa es pot generalitzar a altres contextos 

universitaris–). 

Finalment, la validesa estadística, molt lligada a la validesa interna, 

ve donada per la fiabilitat i estabilitat de les dades amb les quals treballam 

i, en el cas d‟aquest estudi en particular, ha estat garantida per, en primer 

lloc, el nivell de representativitat de la mostra amb la qual s‟ha treballat 

(com ja s‟ha comentat en aquest mateix Capítol, del total d‟alumnat de la 

Universitat de es Illes Balears –11.389 alumnes– s‟han obtingut les dades 

de 1.025 estudiants, el què suposa un error mostral per al 95% de nivell 
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de confiança del ±2,9% quan, realment, per a aquesta població, si 

s‟hagués treballat amb el marge d‟error mínim del 5% amb un nivell de 

confiança del 95%, només haguessin calgut 372 individus com a mostra 

representativa) i, en segon lloc, per tractar-se d‟un disseny d‟anàlisi 

descriptiu on s‟ha decidit recñrrer al tests de significaciñ per tal de valorar 

si es donaven o no relacions entre les variables. 
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4.1. Estructuració dels resultats 

Seguidament es realitzarà la presentació dels resultats obtinguts a 

l‟estudi mitjançant l‟aplicaciñ del Qüestionari sobre Alfabetització 

Informacional entre l’alumnat de la Universitat de les Illes Balears32. 

Per tal de fer aquesta presentació el més clara possible, s‟ha optat 

per realitzar una exposició de les dades obtingudes classificant-les en 

funciñ de les cinc dimensions analitzades, incloent a cadascuna d‟elles els 

resultats dels ítems estudiats i explotant-los en tres grans blocs: a) 

resultats generals; b) resultats comparatius per edat, gènere, àrea de 

coneixement; i c) resultats comparatius per curs. 

En el cas de localitzar-se diferències estadísticament significatives 

entre les variables Edat, Gènere, Àrea de coneixement i Curs, i els distints 

ítems analitzats, aquestes es detallaran dins l‟apartat d‟anàlisi 

corresponent, però en cas de no haver-se identificat cap diferència 

significativa, no s‟esmentarà i només es presentaran les dades 

descriptives dels resultats mitjançant les freqüències de resposta 

obtinguda. 

                                                           
32

 Es pot consultar el qüestionari utilitzat a l‟Annex 1 d‟aquest treball. 
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Prèviament, s‟inclouran les dades corresponents a 7 ítems del 

qüestionari que no fan referència a cap dimensió en particular però que 

s‟ha considerat rellevant tenir en compte a l‟hora de contextualitzar els 

resultats obtinguts amb l‟avaluació de les cinc dimensions ja esmentades. 

Així, els sis apartats dels resultats (el referit als ítems dels Factors 

relacionats i els altres cinc, lligats directament amb les dimensions 

analitzades que corresponen a les cinc competències informacionals) es 

presentaran fent primer una descripció de les dades generals per a, 

posteriorment i exceptuant el cas dels Factors Relacionats, entrar en 

l‟explotaciñ i anàlisi de les distintes variables (edat, gènere, branca de 

coneixement i curs). Per tal de definir més clarament l‟ordre i sentit 

d‟aquesta exposiciñ dels resultats, s‟inclou la següent Taula (Taula 4.1) 

amb l‟esquema de presentaciñ dels resultats. 

  



CAPÍTOL IV. RESULTATS                                                                                                             127 
 

 

DIMENSIONS 
ANALITZADES 

 EXPLOTACIÓ DELS RESULTATS  
TIPUS DE RESULTATS 
PRESENTATS I ORDRE 

     
Factors relacionats   Anàlisi descriptiva per freqüències   Generals 
     

     
Identificació de les 
necessitats 
d’informació 

  Anàlisi descriptiva per freqüències 

 Anàlisi de 
2
 de Pearson mitjançant 

taules de contingència 

 Càlcul de mitjana amb Prova T 
Student 

 Càlcul de mitjana amb ANOVA 

  Generals 

 Edat 

 Gènere 

 Àrea de coneixement 

 Curs 

     

     
Estratègies de 
recerca 

  Anàlisi descriptiva per freqüències 

 Anàlisi de 
2
 de Pearson mitjançant 

taules de contingència 

 Càlcul de mitjana amb Prova T 
Student 

 Càlcul de mitjana amb ANOVA 

  Generals 

 Edat 

 Gènere 

 Àrea de coneixement 

 Curs 

     

     
Avaluació i 
tractament de la 
informació 

  Anàlisi descriptiva per freqüències 

 Anàlisi de 
2
 de Pearson mitjançant 

taules de contingència 

 Càlcul de mitjana amb Prova T 
Student 

 Càlcul de mitjana amb ANOVA 

  Generals 

 Edat 

 Gènere 

 Àrea de coneixement 

 Curs 

     

     
Utilització i 
comunicació de la 
informació 

  Anàlisi descriptiva per freqüències 

 Anàlisi de 
2
 de Pearson mitjançant 

taules de contingència 
 

  Generals 

 Edat 

 Gènere 

 Àrea de coneixement 

 Curs 
    

     
Aspectes ètics i 
socials 

  Anàlisi descriptiva per freqüències 

 Anàlisi de 
2
 de Pearson mitjançant 

taules de contingència 

 Càlcul de mitjana amb Prova T 
Student 

 Càlcul de mitjana amb ANOVA 
 

  Generals 

 Edat 

 Gènere 

 Àrea de coneixement 

 Curs 

 

Taula 4.1. Esquema de l‟ordre de presentaciñ i tipologia d‟explotaciñ dels resultats 

comentats en aquest apartat 
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4.2. Factors relacionats amb les habilitats informacionals 

De manera descriptiva, es presenten gràficament els resultats 

obtinguts d‟un total de 7 preguntes incloses dintre del Qüestionari d’anàlisi 

de les habilitats informacionals entre l’alumnat de diferents estudis de la 

Universitat de les Illes Balears. 

Amb aquests ítems s‟ha constatat l‟alt grau de penetraciñ i 

d‟utilitzaciñ de les TIC‟s per part de l‟alumnat participant en l‟estudi: un 

95,6% de la mostra té Internet a casa seva, i un 73,8% de la mostra 

manifesta que utilitza la Xarxa més freqüentment des de què ha accedit a 

la Universitat que abans de matricular-s‟hi (veure Gràfics 4.1 i 4.2). 

A la vegada, s‟ha pretès avaluar el nombre de treballs acadèmics 

que ha hagut de realitzar l‟alumnat durant el darrer curs acadèmic (la 

majoria –el 37,3%– diu que entre 1 i 5). De tota manera, s‟ha de tenir 

present que un 28% de l‟alumnat enquestat es trobava cursant 1r de 

carrera en el moment de fer la passaciñ de l‟enquesta, per la qual cosa la 

seva resposta a aquest ítem es correspon al nombre de treballs que es 

realitzaren durant el darrer curs de Batxillerat. Per això, per tal de conèixer 

si la càrrega de treballs acadèmics és excessiva dins el context 

universitari (i, així, contextualitzar els resultats obtinguts de l‟anàlisi 

d‟altres factors com sñn el plagi, la manca de planificaciñ a l‟hora de fer 

els treballs, els tipus de fonts d‟informaciñ utilitzades, etc. –veure Gràfic 

4.3–) també s‟ha realitzat l‟explotaciñ d‟aquest ítem obviant a l‟alumnat de 

primer curs (veure gràfic 4.4); d‟aquesta manera s‟aprecia com disminueix 
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el percentatge d‟estudiants que diuen no haver realitzat cap treball 

acadèmic (es passa a un 7,8%) en favor d‟aquells que diuen que en varen 

haver de realitzar entre 1 i 5 (el 40%) i s‟incrementa en mig punt el 

percentatge dels què afirmen que en varen fer entre 6 i 10 (del 27,6% es 

passa al 28,1%). 

A través del qüestionari, el nivell d‟utilitzaciñ de tres fonts 

documentals com són Internet, el catàleg online de la biblioteca i el 

catàleg físic d‟aquesta, també ha estat un focus d‟interés important per tal 

de fer un esbñs de la realitat de l‟alumnat universitari a l‟hora d‟elaborar 

els seus treballs acadèmics, i també en aquest cas (com ja passava amb 

l‟anterior ítem comentat fa uns instants) s‟ha centrat l‟anàlisi en les 

respostes donades pels estudiants de 2on, 3r, 4t i 5è de carrera, ja que se 

sol·licitava informaciñ referent a l‟anterior curs acadèmic. En aquest cas 

els resultats assenyalen que Internet ha deixat molt enrere l‟ús dels 

catàlegs –ja siguin físics o virtuals– de les biblioteques: un 32,2% diu 

haver emprat la Xarxa més de 50 vegades durant el curs anterior per tal 

de cercar informació amb finalitats acadèmiques, mentre que aquesta 

mateixa freqüència només ha arribat al 2,4% en el cas del catàleg online 

de la biblioteca i a un 5,6% en el cas de la consulta física dels recursos 

als Serveis de Documentació i Biblioteca (veure Gràfics 4.5, 4.6 i 4.7). 

Finalment, es presenten les dades (veure Gràfics 4.8 i 4.9) que 

permeten conèixer si s‟ha rebut algun tipus de formaciñ per a saber 

realitzar correctament treballs acadèmics (i, en cas afirmatiu, que és el 
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64,9% dels casos, el nivell educatiu on s‟ha rebut aquesta formaciñ); 

sembla essencial de cara a futures propostes d‟intervenciñ que es vulguin 

adreçar cap a programes formatius de base que pretenguin millorar les 

competències informacionals. 

 

Gràfic 4.1. Percentatges de resposta sobre la 
disponibilitat d‟Internet a la llar 

 

Gràfic 4.2. Percentatges de resposta sobre el grau 
d‟ús d‟Internet abans de la Universitat i a l‟actualitat 

 

 

Gràfic 4.3. Percentatges de resposta sobre nombre 
de treballs realitzats durant l‟anterior curs acadèmic 

(totalitat alumnat) 

 

Gràfic 4.4. Percentatges de resposta sobre nombre 
de treballs realitzats durant l‟anterior curs acadèmic 

(sense alumnat 1r curs) 
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Gràfic 4.5. Percentatges de resposta sobre freqüència 
d‟ús de la biblioteca per a la cerca d‟informaciñ 

 

 

 

Gràfic 4.6. Percentatges de resposta sobre 
freqüència d‟ús del catàleg online de la biblioteca per 

a la cerca d‟informaciñ 

 

Gràfic 4.7. Percentatges de resposta sobre freqüència 
d‟ús d‟Internet per a la cerca d‟informaciñ 

 

 

Gràfic 4.8. Percentatges de resposta sobre formació 
rebuda per a la realització de treballs 

 

Gràfic 4.9. Percentatges de resposta afirmativa sobre 
formació rebuda i nivell educatiu 
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4.3. Identificació de les necessitats d’informació 

4.3.1. Determinació dels conceptes clau 

La pregunta número 24 del qüestionari oferia el següent enunciat: 

Has de fer un treball sobre “l’impacte del forat de la capa d’ozó en la 

salut”. Quins consideres que són els conceptes clau que descriuen millor 

aquesta temàtica? Entre les opcions de resposta oferides n‟hi havia dues 

de completament inadequades (una per compondre‟s de substantius no 

definitoris i l‟altre per expressions compostes i amb un nivell de concrecció 

massa elevat), la resposta correcta (Capa d’ozó, salut) i una quarta opció 

concretada amb un “No ho sé”. Amb aquest ítem es pretenia analitzar 

com l‟alumnat determina els conceptes que empra per tal d‟iniciar la seva 

estratègia de recerca, i si acota eficientment la recerca a través d‟Internet 

en funciñ de les necessitats d‟informaciñ que se li plantegen a l‟enunciat: 

la inclusió de paraules insubstancials reduïria el nombre de resultats 

obtinguts, mentre que l‟omissiñ de termes significatius suposaria 

l‟obtenciñ de resultats poc pertinents. De fet, segons l‟ACRL-ALA (2000) 

un exemple (resultat) de què l‟estudiant coneix com definir i articular les 

seves necessitats d‟informaciñ (capacitat inclosa dintre de la Norma 1) és, 

precisament, que aquest sap identificar els termes i conceptes clau que 

descriuen millor la seva necessitat d‟informaciñ. 

Segons les dades obtingudes a través del qüestionari, a nivell 

general un poc més de la meitat de l‟alumnat (el 51,6%) ha assenyalat la 
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resposta correcta, tot i que aquest resultat és molt inferior a l‟obtingut a 

l‟estudi de Mittermeyer & Quirion (2003) on, mitjançant aquest mateix 

ítem, un 64,5% de l‟alumnat de primer cicle de les universitats del Québec 

respongué correctament. 

Per grups d‟edat, el col·lectiu que destaca és el que té entre 26 i 30 

anys, ja que un 57,1% ha respost escollint l‟opciñ correcta (veure Gràfic 

4.10). D‟altra banda, l‟alumnat d‟entre 21 i 25 anys és el què ha obtingut 

pitjors resultats en aquest ítem: només un 48,6% dels estudiants 

d‟aquesta edat han triat les paraules clau correctament. 

 

Gràfic 4.10. Percentatges de resposta correcta a l‟hora de destriar els conceptes clau 
per grups d‟edat 

 

D‟altra banda, els resultats obtinguts en funciñ del gènere de 

l‟alumnat univerasitari són gairebé idèntics: només existeixen 9 dècimes 
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de diferència entre el percentatge de respostes correctes entre el 

col·lectiu d‟homes (amb un 52,3%) i el de dones (amb un 51,4%), pel què 

fa a l‟elecciñ de les paraules clau (veure Gràfic 4.11). 

 

Gràfic 4.11. Percentatges de resposta correcta a l‟hora de destriar els conceptes clau 

per gènere 

 

Pel què fa a la branca de coneixement a la qual pertanyen els 

estudiants(tal i com s‟aprecia al Gràfic 4.12), en aquest primer ítem és on 

ja localitzam diferències estadísticament significatives entre els distints 

grups33: l‟alumnat de Ciències Experimentals ha estat el què ha tengut un 

percentatge més alt de resposta correcta (amb un 60,5%) mentre que el 

què ha obtingut pitjors resultats ha estat l‟alumnat d‟Humanitats, amb 

només un 43,2% d‟elecciñ de les paraules clau adients. També destaca 

                                                           
33

 S‟han detectat diferències estadísticament significatives entre la variable Àrea de Coneixement i 
la correcta utilització de paraules clau (Ji-quadrat de Pearson= 18.020; g.l.= 9; x

2
= 0.035) 
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l‟alumnat de Ciències Socials i Jurídiques per ser el què ha presentat el 

percentatge més alt a l‟hora d‟admetre que desconeixien la resposta 

correcta (un 3,9% de resposta, quan a nivell general ha estat del 3,1% 

total). 

 

Gràfic 4.12. Percentatges de resposta correcta a l‟hora de destriar els conceptes clau 
per àrea de coneixement 

 

Finalment, l‟anàlisi dels resultats per cursos evidencia que no 

existeix una progressió lineal entre l‟elecciñ correcta de les paraules clau 

que defineixen una temàtica determinada i el curs en el qual està 

matriculat l‟alumnat: mentre que el 55,1% de l‟alumnat de primer ha triat la 

resposta correcta, aquest percentatge fluctua constantment 

independentment dels cursos fins que, per a l‟alumnat de cinquè de 

carrera se situa en el 46,8% (havent patit, com dèiem abans, constants 
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increments i descensos en el percentatge de resposta correcta). En 

aquest cas, el percentatge més elevat d‟alumnes que admeten no saber la 

resposta a la pregunta plantejada se situa en el grup de segon curs, amb 

un 4,8%, mentre que tot i que, com es comentava fa uns instants, 

l‟alumnat de cinquè ha estat el què menys ha assenyalat la resposta 

correcta, a la vegada també ha estat el què no ha admès ni un sol cop 

desconèixer la resposta (cap estudiant de cinquè curs ha assenyalat la 

resposa “No ho sé”). 

 

Gràfic 4.13. Percentatges de resposta correcta a l‟hora de destriar els conceptes clau 

per cursos 

 

4.3.2. Idioma emprat a l’hora de fer una recerca inicial d’informació 

Dintre del qüestionari, la pregunta Quan fas una cerca d’informació 

a Internet per a usos acadèmics, en quin idioma fas, en primer lloc, 

aquesta cerca? fou formulada per tal de valorar l‟amplitud de les cerques 
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inicials d‟informaciñ per part de l‟alumnat: en funciñ de l‟idioma emprat en 

primer lloc, els resultats oferits per un cercador es poden limitar o ampliar 

enormement; a la vegada, la freqüència amb què es realitza (sempre en 

un idioma o de vegades en un altre) també determinen les estratègies de 

cerca dels estudiants, i aporten informació sobre si aquests identifiquen 

correctament l‟abast de la informaciñ que se‟ls requereix. Les opcions de 

resposta entre les quals podia escollir l‟alumnat eren el Català, el Castellà 

o bé un Altre. En aquest cas, entre els resultats que assenyala l‟ACRL-

ALA (2000) s‟hi inclou que l‟estudiant es planteja la possibilitat d‟adquirir 

coneixements en un idioma estranger per tal de poder reunir la informació 

requerida. 

Del total de l‟alumnat enquestat, un 48,5% assenyala que Sempre 

utilitza com a primer idioma per a fer una cerca a Internet el castellà. En el 

cas del català, aquest índex de resposta descendeix fins al 14,1%. D‟altra 

banda, un terç de l‟alumnat (el 33,5%) afirma que De vegades empra el 

català34 en primer lloc, mentre que en el cas del castellà aquest 

percentatge baixa fins al 7,8%. Així, d‟aquests resultats se‟n desprèn que 

l‟alumnat que utilitza el català a l‟hora de fer les seves cerques inicials a 

través d‟Internet, també és el què, a la vegada, no polaritza tant l‟idioma 

d‟aquestes cerques (no es limita tant a fer cerques en un sol idioma). 

                                                           
34

 S‟ha d‟assenyalar que s‟han localitzat, a través de la prova T Student de mitjanes que existeixen 
diferències estadísticament significatives entre la variable gènere i emprar com a primer idioma el 
català o un altre (distint al català i al castellà), però també cal remarcar que amb l‟ANOVA d‟un 
factor han aparegut diferències estadísticament significatives entre la variable edat i l‟ús del català 
o un altre idioma; la variable branca de coneixement, l‟ús del català, el castellà i un altre idioma; i la 
variable curs i l‟ús del català i un altre idioma (diferent al català i al castellà) per a fer la primera 
cerca d‟informaciñ. En els comentaris dels resultats en particular es presentaran els valors 
corresponents a cada anàlisi de significació. 
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D‟altra banda, s‟ha de destacar que un elevat nombre d‟estudiants (el 

43,8% de l‟alumnat enquestat) deixa constància del fet que Mai utilitza un 

altre idioma (fora del castellà o el català) a l‟hora de fer una primera cerca 

d‟informaciñ a la Xarxa. 

Per grups d‟edat, el col·lectiu que més afirma que Sempre utilitza el 

català com a primer idioma a l‟hora de fer una cerca és el què té entre 26 i 

30 anys (amb un 20,8%), mentre que el què percentualment més 

assenyala que Mai l‟utilitza en primer lloc és el grup major de 30 anys 

(amb un 24,1% de resposta); a l‟altre extrem se situen els més joves (el 

grup que té entre 17 i 20 anys) que són els què presenten un percentatge 

més baix de resposta a l‟hora d‟assenyalar amb rotunditat que Mai 

empren en primer lloc el català (amb un 11,2%). 

De fet, s‟han localitzat diferències significatives comparant les 

mitjanes de resposta entre els distints grups d‟edat a l‟hora d‟assenyalar el 

català com el primer idioma amb què fan la cerca d‟informaciñ35 (consultar 

Taula 4.2 on apareixen els resultats del càlcul de les mitjanes). 

Grups d’edat  Mitjana  Desviació típica 

Entre 17 i 20 anys  3,00  1,274 

Entre 21 i 25 anys  2,59  1,286 

Entre 26 i 30 anys  2,87  1,463 

Més de 30 anys  2,48  1,314 

 
Taula 4.2. Mitjanes i Desviaciñ Típica per grups d‟edat a l‟hora d‟utilitzar el català en 

primer lloc per a fer cerques d‟informaciñ acadèmica (ANOVA d‟un factor) 

                                                           
35

 S‟han detectat diferències estadísticament significatives entre la variable Edat i l‟ús en primer lloc 
del català a l‟hora de fer cerques d‟informaciñ (F= 7,608; sig.= 0.000). 
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Gràfic 4.14. Percentatges de resposta sobre la freqüència d‟ús del català en primer lloc 

per fer una cerca d‟informaciñ a Internet per grups d‟edat 

 

Quant a l‟ús del castellà, el grup d‟edat que més assenyala que Mai 

fa la primera cerca en aquest idioma és el més gran: els majors de 30 

anys (amb un 4,7% de resposta) i el grup que afirma amb més rotunditat 

que Sempre fan les primeres cerques en castellà és el que té entre 26 i 30 

anys (amb un 51,8%). D‟altra banda, el col·lectiu que menys assenyala 

aquesta darrera possibilitat de resposta és el de menor edat, els d‟entre 

17 i 20 anys, amb un percentatge del 44,3%. També és aquest grup més 

jove el què assegura en manco ocasions que Mai utilitza el castellà com 

primer idioma a l‟hora de fer cerques d‟informaciñ (amb un 1,4% de 

resposta). 
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Gràfic 4.15. Percentatges de resposta sobre la freqüència d‟ús del castellà en primer lloc 

per fer una cerca d‟informaciñ a Internet per grups d‟edat 

 

Finalment, sñn els subjectes del grup d‟entre 17 i 20 anys els què 

menys utilitzen altres idiomes a l‟hora de fer una cerca inicial d‟informaciñ: 

el 53,6% ha respost que Mai la fa amb altres idiomes. En oposició, el grup 

d‟estudiants més grans (els què tenen més de 30 anys) és el què 

assenyala en més ocasions que Sempre fa aquestes cerques inicials amb 

altres idiomes (amb un 7,9% de resposta). Destaca el grup d‟entre 21 i 25 

anys pel fet de ser el què més assenyala que Molt sovint fa la cerca inicial 

d‟informaciñ mitjançant altres idiomes (distints del castellà o català) amb 

un 14,3% de resposta (molt per damunt dels altres grups d‟edat, que se 

situen sobre el 9,4% i arriben al valor mínim del 4,7% −donat pel grup 

d‟entre 17 i 20 anys−). 
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En aquest cas (l‟ús d‟un altre idioma per a fer una cerca inicial 

d‟informaciñ) entre grups d‟edat també s‟han detectat diferències 

significatives als resultats obtinguts36 (veure Taula 4.3). 

Grups d’edat  Mitjana  Desviació típica 

Entre 17 i 20 anys  1,69  0,920 

Entre 21 i 25 anys  2,19  1,253 

Entre 26 i 30 anys  2,21  1,230 

Més de 30 anys  2,05  1,293 

 
Taula 4.3. Mitjanes i Desviaciñ Típica per grups d‟edat a l‟hora d‟utilitzar altres idiomes 

en primer lloc per a fer cerques d‟informaciñ acadèmica (ANOVA d‟un factor) 

 

 

Gràfic 4.16. Percentatges de resposta sobre la freqüència d‟ús d‟un altre idioma en 

primer lloc per fer una cerca d‟informaciñ a Internet per grups d‟edat 

 

                                                           
36

 S‟han detectat diferències estadísticament significatives entre la variable Edat i l‟ús en primer lloc 
d‟un altre idioma distint del català i del castellà a l‟hora de fer cerques d‟informaciñ (F= 9,308; sig.= 
0.000). 
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Per gènere, les dones assenyalen amb més rotunditat l‟ús del 

català per a fer la primera cerca d‟informaciñ: un 34,4% de la poblaciñ 

femenina d‟estudiants assegura que utilitza el català en primer lloc Molt 

Sovint o Sempre. D‟altra banda, el grup masculí d‟estudiants és el que 

més assenyala l‟opciñ de què Mai utilitza el català com a idioma preferent 

per a fer les seves cerques d‟informaciñ inicial (amb un 21,3%). 

Realitzant una anàlisi comparativa de les mitjanes (amb la Prova T 

per a mostres independents) s‟aprecia que existeixen diferències 

estadísticament significatives entre ambdós grups: mentre que la mitjana 

de resposta dels homes se situa en el 2,56 (amb una desviació típica de 

l‟1,406) la de les dones arriba al 2,87 (amb una desviació típica de 

l‟1,371)37. 

 

Gràfic 4.17. Percentatges de resposta sobre la freqüència d‟ús del català en primer lloc 

per fer una cerca d‟informaciñ a Internet per gènere 

                                                           
37

 S‟han detectat diferències estadísticament significatives entre la variable Gènere i l‟ús en primer 
lloc del català a l‟hora de fer cerques d‟informaciñ (t= -3,489 i -3,514; sig.= 0.001 i 0.000). 
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Pel què fa a l‟ús del castellà com a idioma inicial per a fer una cerca 

d‟informaciñ, els resultats obtinguts no desvelen que hi hagi diferències 

significatives per gènere. Així i tot es pot resaltar que les dones són una 

mica més categòriques a l‟hora de dir que Sempre fan la cerca 

d‟informaciñ primer en castellà (amb un 49,8%) que els homes (amb un 

45,9%). Entre la població masculina de la Universitat de les Illes Balears 

es troba un percentatge més elevat de subjectes que afirmen que Mai o 

De vegades utilitzen aquest idioma en primer lloc per fer les seves 

cerques (un 11,3%) enfront de les dones (un 8,8%). 

 

Gràfic 4.18. Percentatges de resposta sobre la freqüència d‟ús del castellà en primer lloc 

per fer una cerca d‟informaciñ a Internet per gènere 

 

Finalment, en referència a les cerques en primer lloc en un altre 
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les dones enfront d‟un 29,6% dels homes. El sector masculí d‟alumnat 

universitari afirma que realitza les cerques en primer lloc en un altre 

idioma Molt sovint o sempre el 24,8% dels casos, mentre que amb 

aquesta freqüència només ho fan el 9% de les dones. 

Mitjançant la comparació de mitjanes feta amb la Prova T per a 

mostres independents s‟han establit diferències entre el gènere de 

l‟alumnat i la cerca d‟informaciñ feta en primer lloc en un altre idioma 

distint al català i el castellà: la mitjana dels homes se situa en el 2,43 (amb 

una desviaciñ típica de l‟1,294) mentres que la de les dones es troba a 

l‟1,77 (amb una desviaciñ típica de l‟1,014)38. 

 

Gràfic 4.19. Percentatges de resposta sobre la freqüència d‟ús d‟un altre idioma en 

primer lloc per fer una cerca d‟informaciñ a Internet per gènere 

 

                                                           
38

 S‟han detectat diferències estadísticament significatives entre la variable Gènere i l‟ús en primer 
lloc d‟un altre idioma distint al castellà o el català a l‟hora de fer cerques d‟informaciñ (t= 7,365 i 
6,920; sig.= 0.000 en ambdós casos). 
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En funciñ de l‟àrea de coneixement, el grup d‟Humanitats és el que 

té els percentatges de resposta més alts pel què fa a l‟ús del català en 

primer lloc Molt sovint o Sempre, amb un 42,8% de resposta (si a aquest 

percentatge li afegim que el 28,6% dels què han contestat que l‟empren 

Sovint sñn d‟aquest grup d‟estudiants, obtenim que és el grup que més ús 

fa d‟aquest idioma). D‟altra banda, al pol oposat s‟hi troba l‟alumnat de 

Ciències de la Salut, que són els què més assenyalen que Mai fan 

aquesta cerca d‟informaciñ inicial en català amb el percentatge més 

elevat: en un 24,2% dels casos. 

S‟ha de destacar que s‟han localitzat diferències significatives 

comparant les mitjanes de resposta entre les diferents àrees de 

coneixement a l‟hora d‟assenyalar el català com el primer idioma amb què 

fan una cerca d‟informaciñ39 (consultar Taula 4.4 on apareixen els 

resultats del càlcul de les mitjanes). 

Àrea de 

coneixement 
 Mitjana  Desviació típica 

CC. Socials  2,78  1,297 

Humanitats  3,26  1,326 

CC. Experimentals  2,55  1,260 

CC. de la Salut  2,74  1,402 

 
Taula 4.4. Mitjanes i Desviaciñ Típica per àrees de coneixement a l‟hora d‟utilitzar el 

català en primer lloc per a fer cerques d‟informaciñ acadèmica (ANOVA d‟un factor) 

                                                           
39

 S‟han detectat diferències estadísticament significatives entre la variable Àrea de coneixement i 
l‟ús en primer lloc del català a l‟hora de fer cerques d‟informaciñ (F= 3,501; sig.= 0.015). 
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Gràfic 4.20. Percentatges de resposta sobre la freqüència d‟ús del català en primer lloc 
per fer una cerca d‟informaciñ a Internet per àrea de coneixement 

 

Pel què fa a l‟ús del castellà com a primera opciñ de l‟idioma amb 

què es fan les cerques d‟informaciñ acadèmica, l‟alumnat de Ciències de 

la Salut és el què afirma de manera més categòrica que l‟utilitza: un 

51,9% ha assenyalat que Sempre l‟empra (enfront el grup que ha triat 

menys aquesta opciñ: el d‟Humanitats, amb un 26,2% de resposta). Així, 

sñn també els estudiants d‟Humanitats els què tenen un percentatge més 

alt a l‟hora d‟assenyalar que Mai utlitzen el castellà per a fer una cerca 

inicial, amb un 4,8%. Després de l‟alumnat de Ciències de la Salut, els 

estudiants que més empren el castellà són els de Ciències Experimentals, 

els quals asseguren amb un 81,9% que Molt sovint o Sempre utilitzen 

aquesta llengua per a fer les seves cerques inicials d‟informaciñ. 

0

10

20

30

40

CC. Socials Humanitats CC. Experimentals CC. de la Salut

16,2%

11,9%

20,4%

24,2%

34,7%

16,7%

38,8%

26,6%

17,6%

28,6%

18,4%

14,5%

17,6%
19%

10,5%

20,2%

13,9%

23,8%

11,8%

14,5%

Mai De vegades Sovint Molt sovint Sempre



CAPÍTOL IV. RESULTATS                                                                                                             147 
 

 

En aquest cas, ús del castellà com a primer idioma per a fer una 

cerca d‟informaciñ i àrees de coneixement, es tornen a donar diferències 

significatives entre els distints grups que componen les distintes branques 

i la freqüència d‟ús de l‟idioma castellà40 (consultar Taula 4.5 on apareixen 

els resultats del càlcul de les mitjanes). 

Àrea de 

coneixement 
 Mitjana  Desviació típica 

CC. Socials  4,17  1,015 

Humanitats  3,45  1,234 

CC. Experimentals  4,19  1,009 

CC. de la Salut  4,24  0,978 

 

Taula 4.5. Mitjanes i Desviaciñ Típica per àrees de coneixement a l‟hora d‟utilitzar el 

castellà en primer lloc per a fer cerques d‟informaciñ acadèmica (ANOVA d‟un factor) 

 

 

Gràfic 4.21. Percentatges de resposta sobre la freqüència d‟ús del castellà en primer lloc 

per fer una cerca d‟informaciñ a Internet per àrea de coneixement 

                                                           
40

 S‟han detectat diferències estadísticament significatives entre la variable Àrea de coneixement i 
l‟ús en primer lloc del castellà (F= 7,096; sig.= 0.000) 
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En darrer lloc, i també per àrees de coneixement, destaca l‟alumnat 

de Ciències Socials i Jurídiques per ser el què assegura amb un 

percentatge més elevat que Mai realitza les seves cerques inicials 

d‟informaciñ en altres idiomes, amb un 55,8% de resposta (molt per sobre 

del grup d‟alumnat d‟Humanitats, que ha obtingut un percentatge de 

l‟11,1% en aquesta opciñ). De fet, sñn els estudiants d‟Humanitats els què 

obtenen uns percentatges més elevats a l‟hora de dir que Molt sovint o 

Sempre utilitzen altres idiomes en primer lloc per a fer una cerca: un total 

del 69,4%. D‟altra banda, l‟alumnat de Ciències Experimentals destaca 

per ser el grup que no es decanta gaire per polaritzar la seva resposta ni a 

favor ni en contra de l‟ús d‟altres idiomes: simplement sñn els estudiants 

que assenyalen amb un percentatge més elevat (el 40,1% enfront del 

29,7% de l‟alumnat de Ciències de la Salut, per exemple) que només 

empren altres llengües De vegades. 

 

Gràfic 4.22. Percentatges de resposta sobre la freqüència d‟ús d‟un altre idioma en 

primer lloc per fer una cerca d‟informaciñ a Internet per àrea de coneixement 
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Per cursos, l‟alumnat que empra amb més freqüència el català per 

a fer les cerques inicials d‟informaciñ és el de Primer: el seu percentatge 

de resposta per a Molt sovint i Sempre arriba al 40,6%. Al pol oposat s‟hi 

col·loca l‟alumnat de Cinquè, el qual diu que Mai utilitza com a primer 

idioma el català amb un percentatge del 34,1%. De tota manera, s‟ha de 

destacar que, pel què fa a l‟alumnat de Tercer, si es fa el sumatori dels 

percentatges de resposta Mai i De vegades (freqüència baixa o nul·la 

d‟utilitzaciñ del català) aquest grup és el què obté un resultat més elevat, 

amb un 62,7% d‟estudiants que assenyalen aquestes opcions. 

Pel què fa a l‟ús del català com a primera opciñ a l‟hora de fer una 

cerca d‟informaciñ per part de l‟alumnat de distints cursos, s‟ha de 

destacar que existeixen diferències significatives entre els diferents grups 

(de primer, segon, tercer, quart i cinquè) en la utilitzaciñ d‟aquest idioma41 

(consultar Taula 4.6 on apareixen els resultats del càlcul de les mitjanes). 

De fet, tal i com es comentava anteriorment, es detecta una gran 

polarització entre la resposta donada pels individus de determinats cursos 

enfront d‟altres: un 9% d‟alumnat de Tercer assegura que Sempre fa les 

seves cerques en català en primer lloc, i gairebé el mateix percentatge 

d‟alumnes (el 8,9%) de Primer sñn els que diuen que Mai fan les seves 

cerques inicials en aquest idioma. 

 

                                                           
41

 S‟han detectat diferències estadísticament significatives entre la variable Cursos i l‟ús en primer 
lloc del català a l‟hora de fer cerques d‟informaciñ (F= 8,523; sig.= 0.000) 
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Cursos  Mitjana  Desviació típica 

Primer  3,06  1,293 

Segon  2,90  1,298 

Tercer  2,43  1,258 

Quart  2,65  1,281 

Cinquè  2,57  1,469 

 
Taula 4.6. Mitjanes i Desviaciñ Típica per cursos a l‟hora d‟utilitzar el català en primer lloc 

per a fer cerques d‟informaciñ acadèmica (ANOVA d‟un factor) 

 

 

Gràfic 4.23. Percentatges de resposta sobre la freqüència d‟ús del català en primer lloc 

per fer una cerca d‟informaciñ a Internet per cursos 
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estudiants de Cinquè els que dintre d‟aquest alt percentatge presenten el 

valor més baix (un 41,7%) i l‟alumnat de Tercer els què més s‟han 

decantat per aquesta opciñ (amb un 54,8%). D‟altra banda, el grup que 

afirma que menys utilitza aquest idioma a l‟hora de fer una cerca 

d‟informaciñ és el de Segon, ja que el sumatori dels seus percentatges de 

resposta De vegades i Mai es corresponen amb un 12,7% (l‟índex més alt 

de tots els cursos). Així i tot, no s‟han de destacar diferències 

significatives per cursos a l‟hora d‟emprar el castellà com a primera 

llengua per tal de fer cerques d‟informaciñ. 

 

Gràfic 4.24. Percentatges de resposta sobre la freqüència d‟ús del català en primer lloc 

per fer una cerca d‟informaciñ a Internet per cursos 
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a fer aquestes cerques inicials, just després es troba situat l‟aumnat de 

Segon i de Tercer (amb un 44,9% i un 47,3% de resposta 

respectivament); seguidament està l‟alumnat de Quart, el qual escull 

aquesta opció en un 23,4% dels casos; i, finalment (i bastant per sota dels 

de Primer) es troba l‟alumnat de Cinquè, amb un 15,4% d‟estudiants que 

diuen que Mai fan aquesta primera cerca en un altre idioma. 

A l‟altre extrem se situen els percentatges d‟estudiants que han dit 

que Sempre fan aquesta recerca inicial en un altre idioma (distint el 

castellà i el català: els qui més assenyalen aquesta opció són els de 

Cinquè (amb un 10,3%) i a partir d‟aquí s‟observa un decliu dels 

percentatges de resposta al mateix temps que es va baixant de curs: els 

de Quart se situen en segon lloc amb un 9,5%, seguits per l‟alumnat de 

Tercer, amb un 5,3% i, a la vegada pels de Segon amb un 2,4%. En 

aquest cas tanca la llista de resultats l‟alumnat de Primer, curs en el qual 

cap estudiant (0%) ha respost que Sempre utilitza un altre idioma per a fer 

una cerca inicial d‟informaciñ acadèmica. 

En aquest cas en particular (d‟utilitzaciñ d‟un altre idioma per tal de 

fer una cerca inicial d‟informaciñ) també s‟han detectat diferències 

significatives relacionades amb el curs en el qual està matriculat l‟alumnat 

de la Universitat de les Illes Balears42 (consultar Taula 4.7 on apareixen 

els resultats del càlcul de les mitjanes). 

                                                           
42

 S‟han detectat diferències estadísticament significatives entre la variable Cursos i l‟ús en primer 
lloc d‟un altre idioma distint al català i al castellà (F= 25,071; sig.= 0.000) 
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Cursos  Mitjana  Desviació típica 

Primer  1,45  0,677 

Segon  1,94  1,086 

Tercer  2,02  1,225 

Quart  2,49  1,276 

Cinquè  2,79  1,260 

 
Taula 4.7. Mitjanes i Desviaciñ Típica per cursos a l‟hora d‟utilitzar un altre idioma en 

primer lloc per a fer cerques d‟informaciñ acadèmica (ANOVA d‟un factor) 

 

 

Gràfic 4.25. Percentatges de resposta sobre la freqüència d‟ús d‟un altre idioma en 

primer lloc per fer una cerca d‟informaciñ a Internet per cursos 
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Si has d’ampliar una cerca d’informació per a fer un treball acadèmic, fas 

aquesta cerca en altres idiomes? Les tres opcions incloses i aquí 
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analitzades (anglès, francés i almenany43) abarcaven un ventall de cinc 

possibilitats que anaven des de Mai fins a Sempre. Aquesta qüestió 

pretenia esbrinar si l‟alumnat era capaç de refer la seva estratègia de 

recerca d‟informaciñ, una vegada que, o bé no es localitza el nombre 

suficient de documents, o bé es necessita ampliar més la cerca (a nivell 

de territori, de nombre de resultats, de depuraciñ d‟aquesta...). En 

particular, l‟ACRL-ALA (2000) descriu com a resultats que l‟alumnat es 

planteja la possibilitat d‟adquirir els coneixements que necessita en un 

idioma estranger, per tal de poder reunir la informació requerida i 

entendre-la en el seu context. A més, també destaca com a resultat a 

assolir per part de l‟estudiant, pel què fa a aquesta primera dimensiñ, que 

aquest revisarà la necessitat inicial d‟informaciñ per tal d‟aclarir, reformar 

o refinar la pregunta plantejada en un principi. 

A nivell general, només un 8,8% de l‟alumnat afirma que Sempre 

utilitza l‟anglès per a ampliar les seves recerques d‟informaciñ. La 

resposta majoritària se situa en el Mai (que s‟emporta el 37,5% de les 

respostes donades) seguit just després per l‟opciñ De vegades (amb un 

36,5%). 

Pel què fa al francès, la seva utilització com a idioma per tal 

d‟ampliar les cerques d‟informaciñ és molt menor que la de l‟anglès: un 

92,5% dels estudiants asseguren que Mai l‟empren, mentre que els 

                                                           
43

 No es presenten els resultats obtinguts de les opcions “En un altre idioma” i “Quin?” degut al baix 
percentatge de resposta recollida (inferior al 2%del total de la mostra). 
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alumnes que afirmen que l‟utilitzen Sovint, Molt sovint o Sempre no 

supera l‟1,5% del total d‟enquestats. 

L‟ús de l‟alemany és encara inferior als altres idiomes: el 

percentatge d‟estudiants que ha respost que Mai l‟empren arriba al 94,2%, 

mentre que els que assenyalen que l‟utilizen Sovint, Molt sovint o Sempre 

no supera l‟1,2% del total. 

Pel què fa a l‟anàlisi de les relacions entre les distintes variables 

(dependents i independents) s‟han localitzat diferències estadísticament 

significatives entre l‟ús d‟aquests tres idiomes i la variable Gènere 

(diferències identificades mitjançant la prova T Student de mitjanes). En 

canvi, sí que se n‟han establert entre els Grups d’edat i el francès, la 

Branca de coneixement i l‟ús tant de l‟anglès com del francès i, finalment, 

entre el Curs i l‟ús de cadascun d‟aquests idiomes a l‟hora d‟ampliar les 

cerques d‟informaciñ (en aquest cas les diferències s‟han determinat 

mitjançant l‟ANOVA d‟un factor).  

Ja concretant, per grups d‟edat, l‟alumnat que més assenyala que 

Molt sovint o Sempre utilitza l‟anglès per tal d‟ampliar una recerca 

d‟informaciñ és el d‟edat més elevada (els majors de 30 anys) amb un 

percentatge del 21,9% total. També són aquests estudiants més grans, 

emperò, els qui assenyalen en major grau que Mai empren l‟anglès per a 

ampliar les seves cerques (amb un 46,9%) seguits pels més joves (els 

què tenen entre 17 i 20 anys) els quals també són qui empren aquest 
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idioma en manco ocasions: un total del 82,8% assegura que no l‟utilitza 

Mai o només De vegades. 

De fet, entre la freqüència d‟ús de l‟anglès assenyalada per 

l‟alumnat i els distints grups d‟edat, s‟han trobat diferències significatives44 

(consultar Taula 4.8. on apareixen els resultats del càlcul de les mitjanes). 

Grups d’edat  Mitjana  Desviació típica 

Entre 17 i 20 anys  1,89  1,051 

Entre 21 i 25 anys  2,33  1,317 

Entre 26 i 30 anys  2,13  1,280 

Més de 30 anys  2,11  1,404 

 

Taula 4.8. Mitjanes i Desviaciñ Típica per edats a l‟hora d‟utilitzar l‟anglès per a ampliar 

cerques d‟informaciñ acadèmica (ANOVA d‟un factor) 

 

 

Gràfic 4.26. Percentatges de resposta sobre la freqüència d‟ús de l‟anglès a l‟hora 

d‟ampliar una recerca d‟informaciñ per grups d‟edat 

                                                           
44

 S‟han detectat diferències estadísticament significatives entre la variable Grups d‟edat i l‟ús de 
l‟anglès a l‟hora de fer noves cerques d‟informaciñ (F= 9,021; sig.= 0.000) 
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Seguint amb aquesta mateixa tònica, l‟ús del francès encara és 

inferior al de l‟anglès, i torna a ser el grup d‟edat més jove (l‟alumnat que 

té entre 17 i 20 anys) el què assegura amb més rotunditat que Mai o 

només De vegades utilitza aquest idioma per tal d‟ampliar les seves 

recerques d‟informaciñ acadèmica (amb un 99,1% de resposta). També 

torna a ser l‟alumnat de més edat (els majors de 30 anys) el què arriba a 

uns percentatges de resposta més elevats pel què fa a l‟ús d‟aquest 

idioma: un 3,6% assenyala que Molt sovint o Sempre l‟utilitzen, mentres 

que en els altres grups d‟edat no superen en cap cas el 0,6% (percentatge 

que es correspon als estudiants d‟entre 21 i 25 anys). 

En aquest cas d‟utilitzaciñ del francès com a idioma per a ampliar 

una recerca d‟informaciñ, també s‟han detectat diferències significatives 

relacionades precisament amb l‟edat dels estudiants45 (consultar Taula 

4.9. on apareixen els resultats del càlcul de les mitjanes). 

Grups d’edat  Mitjana  Desviació típica 

Entre 17 i 20 anys  1,06  0,298 

Entre 21 i 25 anys  1,12  0,422 

Entre 26 i 30 anys  1,06  0,296 

Més de 30 anys  1,23  0,713 

 
Taula 4.9. Mitjanes i Desviaciñ Típica per edats a l‟hora d‟utilitzar el francès per a ampliar 

cerques d‟informaciñ acadèmica (ANOVA d‟un factor) 

 

                                                           
45

 S‟han detectat diferències estadísticament significatives entre la variable Grups d‟edat i l‟ús del 
francès a l‟hora de fer noves cerques d‟informació (F= 3,476; sig.= 0.016) 
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Gràfic 4.27. Percentatges de resposta sobre la freqüència d‟ús del francès a l‟hora 

d‟ampliar una recerca d‟informaciñ per grups d‟edat 

 

En el cas de l‟ús de l‟alemany a l‟hora d‟ampliar una cerca 

d‟informaciñ, el grup d‟edat que es torna a mostrar més categòric a l‟hora 

de dir que no l‟empra és el dels alumnes més joves: un 99,1% (com en el 

cas de l‟ús del francès) assenyala que Mai o només De vegades en fa ús. 

Tornen a ser els més grans (els què tenen més de 30 anys) els què 

utilitzen més l‟alemany (amb un 1,9% que diu que l‟empra Sovint), tot i 

que destaca que no hi ha cap estudiant d‟aquesta edat (ni que tengui 

entre 26 i 30 anys) que digui que l‟utilitzi Sempre. 
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Gràfic 4.28. Percentatges de resposta sobre la freqüència d‟ús del francès a l‟hora 

d‟ampliar una recerca d‟informaciñ per grups d‟edat 

 

Pel què fa al gènere de l‟alumnat, s‟evidencien diferències entre 

l‟ús de l‟anglès a per tal d‟ampliar les cerques d‟informaciñ entre homes i 

dones: les alumnes sñn menys propenses a utilitzar l‟anglès com a idioma 

per a ampliar les seves cerques (un 81,3% assegura que Mai o només De 

vegades l‟empra) mentres que els homes, a més de presentar 

percentatges de resposta més baixos en les opcions de Mai o De vegades 

(el sumatori no supera el 60%), assenyalen en més ocasions que utilitzen 

aquest idioma Molt sovint o Sempre (un total del 30,2% de la població 

masculina així ho afirma). 

De fet, tal i com comentàvem anteriorment, realitzant una anàlisi 

comparativa de les mitjanes (amb la Prova T per a mostres independents) 

s‟aprecia que existeixen diferències estadísticament significatives entre 
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ambdós grups: mentre que la mitjana de resposta dels homes se situa en 

el 2,61 (amb una desviaciñ típica de l‟1,449) la de les dones només arriba 

a l‟1,89 (amb una desviaciñ típica de l‟1,046)46. 

 

Gràfic 4.29. Percentatges de resposta sobre la freqüència d‟ús de l‟anglès a l‟hora 

d‟ampliar una recerca d‟informaciñ per gènere 

 

D‟altra banda, aquestes diferències entre l‟ús de l‟anglès i les 

respostes donades en funciñ del gènere de l‟alumnat no es localitzen en 

el cas del francès ni de l‟alemany com a llengües utilitzades per a ampliar 

la cerca d‟informaciñ. 

Pel què fa a l‟ús del francès, tant homes com dones coincideixen 

pràcticament en assenyalar que només De vegades o fins i tot Mai 

(resposta més elevada) utilitzen aquest idioma: en el cas de les dones, 

                                                           
46

 S‟han detectat diferències estadísticament significatives entre la variable Gènere i l‟ús de 
l‟anglès per tal d‟ampliar les cerques d‟informaciñ (t= 8,946 i 8,107; sig.= 0.000 en ambdñs casos). 
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marquen alguna d‟aquestes dues respostes un total del 99,2%, mentre 

que en el cas dels homes és el 97,1% del total el què ho diu. 

 

Gràfic 4.30. Percentatges de resposta sobre la freqüència d‟ús del francès a l‟hora 

d‟ampliar una recerca d‟informaciñ per gènere 

 

En el cas de l‟alemany, resulta curiñs el fet de què existeix una 

coincidència absoluta a l‟hora d‟assenyalar el baix nivell d‟ús d‟aquest 

idioma quan s‟ha de fer una ampliaciñ de la recerca d‟informaciñ: tant 

homes com dones assenyalen que Mai o només De vegades empren 

l‟alemany en un 98,7% dels casos. 
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Gràfic 4.31. Percentatges de resposta sobre la freqüència d‟ús de l‟alemany a l‟hora 

d‟ampliar una recerca d‟informaciñ per gènere 

 

Quant als resultats obtinguts de l‟anàlisi en funciñ de les distintes 

branques de coneixement, pel què fa a l‟anglès com a idioma triat per a 

ampliar la informaciñ s‟observen importants diferències: l‟alumnat que més 

destaca per no emprar l‟anglès Mai o simplement De vegades és el 

pertanyent a Ciències Socials i Ciències de la Salut (obtenint sumatoris de 

resposta del 83,9% i del 78% respectivament). D‟altra banda, sorprèn que 

el percentatge de resposta donat per l‟alumnat de Ciències Experimentals 

sigui gairebé idèntic per a l‟opciñ de De vegades que per a la de Sempre 

(32,5% i 33,1% respectivament). Finalment, s‟ha de destacar que les 

opcions Molt sovint i Sempre, es nodreixen fonamentalment de la 

resposta donada per l‟alumnat d‟Humanitats: en total, el sumatori 
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d‟ambdues opcions pel què fa a aquesta branca de coneixement en 

particular ascendeix fins al 59,1%. 

Així, com ja es desprèn dels comentaris fets anteriorment i s‟intueix 

una vegada observat el Gràfic 4.32., s‟han localitzat diferències 

significatives47 (consultar Taula 4.10. on apareixen els resultats del càlcul 

de les mitjanes) entre la freqüència d‟ús de l‟anglès assenyalada per 

l‟alumnat i les distintes àrees de coneixement (Ciències Socials i 

Jurídiques, Humanitats, Ciències Experimentals i Ciències de la Salut). 

Àrees de coneixement  Mitjana  Desviació típica 

CC. Socials i Jurídiques  1,79  0,979 

Humanitats  3,32  1,522 

CC. Experimentals  3,30  1,419 

CC. de la Salut  2,07  1,005 

 
Taula 4.10. Mitjanes i Desviació Típica per àrees de coneixement a l‟hora d‟utilitzar 

l‟anglès per a ampliar cerques d‟informaciñ acadèmica (ANOVA d‟un factor) 

 

                                                           
47

 S‟han detectat diferències estadísticament significatives entre la variable Àrea de coneixement i 
l‟ús de l‟anglès a l‟hora de fer noves cerques d‟informaciñ (F= 101,141; sig.= 0.000) 
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Gràfic 4.32. Percentatges de resposta sobre la freqüència d‟ús de l‟anglès a l‟hora 

d‟ampliar una recerca d‟informaciñ per àrees de coneixement 

 

En el cas de l‟ús del francès com a idioma per a ampliar les 

cerques d‟informaciñ, per àrees de coneixement també es defineixen 

diferències: l‟alumnat d‟Humanitats és el que destaca per no concentrar 

tant la seva resposta categòricament en l‟opciñ Mai (que només ha 

assenyalat el 70,7% d‟estudiants, enfront dels percentatges superiors al 

90% que han obtingut els alumnes d‟altres branques de coneixement). 

Així, aquests individus pertanyents a l‟àrea d‟Humanitats sñn els què 

clarament despunten respecte dels altres pel què fa a la utilització del 

francès com a idioma per a ampliar les seves cerques d‟informaciñ (un 

total del 7,3% afirma que Sovint o Molt sovint empra aquest idioma). A 

l‟altre extrem se situa l‟alumnat de Ciències Socials i Jurídiques, que és el 

què menys utilitza el francès per a abarcar més informació en les seves 
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cerques: el sumatori d‟estudiants que diu que Mai o només De vegades 

l‟empra arriba al 99,2%. 

Aquests resultats ja fan intuir el què, de fet, s‟ha comprovat amb 

l‟anàlisi feta amb la comparaciñ de mitjanes a través de l‟ANOVA d‟un 

facotr: existeixen diferències significatives48 (consultar Taula 4.11. on 

apareixen els resultats del càlcul de les mitjanes) entre la freqüència d‟ús 

del francès assenyalada per l‟alumnat i les distintes branques de 

coneixement a les quals es troben adscrits els estudiants. 

Àrees de coneixement  Mitjana  Desviació típica 

CC. Socials i Jurídiques  1,07  0,292 

Humanitats  1,39  0,703 

CC. Experimentals  1,15  0,591 

CC. de la Salut  1,11  0,403 

 
Taula 4.11. Mitjanes i Desviaciñ Típica per àrees de coneixement a l‟hora d‟utilitzar el 

francès per a ampliar cerques d‟informaciñ acadèmica (ANOVA d‟un factor) 

 

                                                           
48

 S‟han detectat diferències estadísticament significatives entre la variable Àrea de coneixement i 
l‟ús del francès a l‟hora de fer noves cerques d‟informaciñ (F= 9,580; sig.= 0.000) 
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Gràfic 4.33. Percentatges de resposta sobre la freqüència d‟ús del francès a l‟hora 

d‟ampliar una recerca d‟informaciñ per àrees de coneixement 

 

Les diferències entre la utilitzaciñ de l‟alemany com a idioma per a 

ampliar les cerques d‟informaciñ per àrees de coneixement, d‟altra banda, 

no sñn tan marcades com en el cas de l‟anglès i el francès: l‟alumnat de 

totes les branques de coneixement concentra la seva resposta en l‟opciñ 

Mai (tots els grups superen el 80%). Només destaca lleugerament 

l‟alumnat d‟Humanitats quan afirma amb un 17,5% de resposta que 

l‟empra De vegades (mentre que el grup que més s‟acosta a aquest 

percentatge és el de Ciències Socials i Jurídiques amb un 4,2%). 
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Gràfic 4.34. Percentatges de resposta sobre la freqüència d‟ús de l‟alemany a l‟hora 

d‟ampliar una recerca d‟informaciñ per àrees de coneixement 

 

Per cursos, s‟observen importants diferències pel què fa a l‟ús dels 

distints idiomes (anglès, francès i alemany). De fet, mentre que un 49,1% 

de l‟alumnat de primer assegura que no empra Mai l‟anglès a l‟hora 

d‟ampliar les seves cerques d‟informaciñ, només el 6,1% dels estudiants 

de cinquè assenyalen aquesta opció. Així, aquest grup de darrer curs de 

llicenciatura és el què afirma, amb un percentatge de resposta més alt 

(24,5%) que Sempre utilitza aquest idioma per a abarcar més informació 

amb les seves cerques (mateix percentatge de resposta que s‟adverteix a 

l‟opciñ Molt sovint donada per aquest grup d‟alumnes). 

Així, s‟han localitzat diferències estadísticament significatives entre 

la variable Curs i la freqüència d‟utilitzaciñ de l‟anglès per tal d‟ampliar una 
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recerca49 (consultar Taula 4.12. on apareixen exposats els resultats del 

càlcul de les distintes mitjanes i la desviació típica per a cadascuna 

d‟elles). 

Curs  Mitjana  Desviació típica 

Primer  1,69  0,880 

Segon  1,94  1,067 

Tercer  2,11  1,244 

Quart  2,68  1,425 

Cinquè  3,27  1,335 

 
Taula 4.12. Mitjanes i Desviaciñ Típica per cursos a l‟hora d‟utilitzar l‟anglès per a 

ampliar cerques d‟informaciñ acadèmica (ANOVA d‟un factor) 

 

 

Gràfic 4.35. Percentatges de resposta sobre la freqüència d‟ús de l‟anglès a l‟hora 

d‟ampliar una recerca d‟informaciñ per cursos 

 

                                                           
49

 S‟han detectat diferències estadísticament significatives entre la variable curs i l‟ús de l‟anglès 
l‟hora de fer noves cerques d‟informaciñ (F= 34,855; sig.= 0.000) 
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Pel què fa a l‟ús del francès destaca l‟alumnat de segon per ser el 

què assenyala amb més rotunditat que Mai utilitza aquest idioma per a 

ampliar les seves cerques d‟informaciñ (amb un percentatge de resposta 

del 97,3%). Tot i què cap subjecte de cinquè curs (ni de quart, segon o 

primer) diu que Sempre utilitzi el francès per a abarcar més informació en 

les seves cerques, són els estudiants matriculats en aquest darrer any de 

carrera els què sobresurten per damunt dels altres a l‟hora d‟assenyalar 

que empren aquest idioma Sovint (amb un 2,4% de resposta enfront del 

0,5% ò 0,4% obtingut per altres grups). 

En aquest cas, la utilització del francès com a idioma per a ampliar 

una recerca d‟informaciñ, també denota diferències significatives 

relacionades precisament amb el curs dels estudiants50 (consultar Taula 

4.13. on apareixen els resultats del càlcul de les mitjanes). 

Curs  Mitjana  Desviació típica 

Primer  1,07  0,322 

Segon  1,03  0,204 

Tercer  1,13  0,515 

Quart  1,12  0,386 

Cinquè  1,26  0,595 

 

Taula 4.13. Mitjanes i Desviaciñ Típica per cursos a l‟hora d‟utilitzar el francès per a 
ampliar cerques d‟informaciñ acadèmica (ANOVA d‟un factor) 

 

                                                           
50

 S‟han detectat diferències estadísticament significatives entre la variable Curs i l‟ús del francès a 
l‟hora d‟ampliar les cerques d‟informaciñ (F= 3,858; sig.= 0.004) 
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Gràfic 4.36. Percentatges de resposta sobre la freqüència d‟ús del francès a l‟hora 

d‟ampliar una recerca d‟informaciñ per cursos 

 

Finalment, quant a l‟ús de l‟alemany, sñn percentatges molt elevats 

d‟alumnes de tots els cursos els què diuen que Mai l‟utilitzen per tal 

d‟ampliar les seves cerques. Així i tot destaca una vegada més el grup de 

cinquè per ser el què respon amb un percentatge més baix que Mai 

empra aquest idioma (amb un 87,2%) i, a la vegada, el grup que també 

assegura en més ocasions que l‟utilitza Molt sovint (amb un 2,6% de 

resposta). A l‟altre extrem s‟hi torna a situar l‟alumnat de primer, que 

assegura que Mai o només De vegades utilitza l‟alemany per ampliar les 

seves cerques en un 99,6% dels casos. 

Tal i com s‟ha confirmat amb l‟encreuament de les respostes 

donades pels alumnes dels distints cursos, s‟evidencien diferències 
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significatives51 entre la variable Curs i la utilitzaciñ de l‟alemany per a 

ampliar les cerques d‟informaciñ acadèmica (consultar Taula 4.14. on 

apareixen els resultats del càlcul de les mitjanes). 

Curs  Mitjana  Desviació típica 

Primer  1,03  0,201 

Segon  1,05  0,336 

Tercer  1,14  0,512 

Quart  1,10  0,438 

Cinquè  1,18  0,556 

 

Taula 4.14. Mitjanes i Desviaciñ Típica per cursos a l‟hora d‟utilitzar l‟alemany per a 
ampliar cerques d‟informaciñ acadèmica (ANOVA d‟un factor) 

 

 

Gràfic 4.37. Percentatges de resposta sobre la freqüència d‟ús de l‟alemany a l‟hora 

d‟ampliar una recerca d‟informaciñ per cursos 

                                                           
51

 S‟han detectat diferències estadísticament significatives entre la variable Curs i l‟ús de l‟alemany 
a l‟hora d‟ampliar les cerques d‟informaciñ (F= 3,076; sig.= 0.016) 
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4.3.4. Planificació davant una demanda d’informació 

A través de l‟ítem En general, quina d’aquestes situacions reflexa 

millor la teva manera de realitzar treballs acadèmics? es pretén avaluar la 

capacitat de planificaciñ de l‟alumnat a l‟hora de gestionar el seu temps i 

el volum de feina que li ve donat pel professorat. De fet, a l‟hora d‟elaborar 

treballs acadèmics,una passa prèvia que resulta essencial és el disseny 

d‟un pla de feina adequat a les necessitats d‟informaciñ que inclogui una 

temporalitzaciñ efectiva. Que l‟estudiant cerqui i s‟organitzi la informaciñ 

de forma immediata en rebre la demanda (en aquest cas, un treball 

acadèmic) suposa una millora en els resultats, ja que permet de realitzar 

una òptima localització, anàlisi i comunicació de la informació, donat que 

el factor temps no serà cap impediment a l‟hora d‟efectuar revisions, 

reformes o refinaments durant el procés. De fet, tal i com assenyala 

l‟ACRL-ALA (2000) i lligat a la Norma 1, l‟estudiant competent en 

alfabetització informacional és capaç de dissenyar un pla global i un 

termini realista per a l‟adquisiciñ de la informaciñ requerida. 

D‟entre els resultats generals obtinguts, destaca que només un 

3,9% de l‟alumnat de la Universitat de les Illes Balears admet fer el treball 

just abans de la data d‟entrega i no analitzar amb profunditat els 

continguts. De tota manera, la resposta més assenyalada ha estat la que 

deia que no se cerca la informaciñ tot d‟una que es rep la demanda, però 

sí que es fa una planificació de les passes a seguir (amb un 42% del total 

dels estudiants enquestats que han escollit aquesta opció). 
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En l‟anàlisi detallada, per grups d‟edat, els col·lectius d‟alumnes 

amb edats més elevades (entre 26 i 30 anys i més de 30 anys) són els 

que presenten uns resultats més òptims pel què fa a les habilitats de 

planificació dels treballs: són els únics que asseguren que no deixen mai 

l‟elaboraciñ dels treballs per al darrer moment, a la vegada que són els 

dos grups que mostren un resultats més elevats davant l‟afirmaciñ que 

cerquen i organitzen la informaciñ tot d‟una que el professorat planteja 

l‟elaboraciñ d‟un treball, per tal de tenir-lo llest quant abans millor. Així i 

tot, també s‟ha d‟assenyalar que el grup amb més de 30 anys també és el 

què ha obtingut un percentatge de resposta més elevat a l‟hora 

d‟assenyalar que fan el treball just abans de la data d‟entrega (amb un 

4,7%) molt per sobre del segon grup de més edat (els què tenen entre 26 i 

30 anys, que han obtingut un 2,4% de resposta). 

D‟altra banda, pel què fa als resultats dels més joves –l‟alumnat 

d‟entre 17 i 20 anys–, només destaca respecte dels altres grups d‟edat 

perquè és el col·lectiu que, tot i que no cerca i s‟organitza la informaciñ 

d‟immediat, sí que és el grup on hi ha un major índex de resposta a l‟hora 

d‟assenyalar que es planifica el temps i les passes per elaborar el treball 

més endavant, amb un 45,8% de resposta. Finalment, tal i com es reflexa 

al Gràfic 4.36, el grup que menys ha assenyalat que es planifica 

l‟elaboraciñ dels treballs tot d‟una que rep la demanda per part del 

professorat és el què té entre 21 i 25 anys (amb un 31% de resposta). De 

tota manera, tal i com es pot apreciar al Gràfic 4.37, sembla que el grup 

d‟edat més coherent a l‟hora de gestionar-se el temps per a l‟elaboraciñ 
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de treballs acadèmics és el què té entre 26 i 30 anys: es mantenen uns 

nivells de resposta semblants pel què fa a les dues opcions més 

previsores (Tot d’una que es planteja el treball i No tot d’una, però sí amb 

temps, amb un percentatge de resposta del 34,9% i 37,3% 

respectivament), es descendeix una mica en l‟índex de resposta observat 

a la tercera opciñ (25,3%) i, finalment, a l‟hora de dir que es gestionen la 

feina i el temps just abans de la data d‟entrega, presenten el percentatge 

de resposta més baix de tots: un 2,4%. 

 

Gràfic 4.38. Percentatges de resposta a l‟hora de definir la manera com l‟alumnat 

s‟organitza la realitzaciñ de treballs per grups d‟edat 

 

L‟anàlisi dels resultats per gènere mostra diferències 

estadísticament significatives52: així com els homes es decanten molt més 

(amb un 30% de resposta) per elaborar els treballs en acostar-se la data 

                                                           
52

 S‟han detectat diferències estadísticament significatives entre la variable Gènere i gestiñ del 
temps a l‟hora d‟iniciar les passes necessàries per a elaborar un treball acadèmic (Ji-quadrat de 
Pearson= 59,885; g.l.= 3; x

2
= 0.000) 
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d‟entrega, les dones sñn més previsores (només un 16,7% assenyala 

aquesta mateixa opciñ) a l‟hora d‟elaborar treballs acadèmics, ja que la 

majoria de respostes d‟aquest col·lectiu se centren en què no cerquen la 

informació immediatament, però sí que es planifiquen el temps que 

hauran de menester per elaborar-lo, així com les passes que seguiran 

(veure Gràfic 4.39.). Aquesta major previsió també queda palesa, i amb 

una diferència substancial entre ambdós grups, en el percentatge de 

resposta davant l‟opciñ més òptima: un 37,9% de les dones afirma que 

cerca i organitza la informació immediatament, quan el professorat 

planteja la tasca, mentre que aquest resultat és sensiblement inferior 

entre els homes (amb un 23% de resposta). A més de tot el què hem anat 

exposant, també s‟ha d‟assenyalar que, pel què fa a la resposta que 

implica menys planificaciñ (la que fa referència a l‟elaboraciñ dels treballs 

just abans de la data d‟entrega i sense analitzar en profunditat els 

continguts) el percentatge més elevat (i amb diferència) pertany al 

col·lectiu d‟homes, amb un 8,2% enfront de l‟1,7% de les dones. 
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Gràfic 4.39. Percentatges de resposta a l‟hora de definir la manera com l‟alumnat 

s‟organitza la realitzaciñ de treballs per gènere. 

 

Per àrees de coneixement es tornen a localitzar diferències 

estadísticament significatives entre els diferents grups i les seves 

respostes53: mentre que els estudiants que pertanyen a l‟àrea 

d‟Humanitats sñn els que presenten un índex de planificaciñ més alt a 

l‟hora de gestionar-se el temps davant una tasca plantejada pel 

professorat (amb un 45,5% de resposta), els què demostren una menor 

previsiñ assenyalant que fan el treball just abans de la data d‟entrega sñn 

els què cursen estudis pertanyents a Ciències Experimentals (amb un 

4,9% de resposta). 

                                                           
53

 S‟han detectat diferències estadísticament significatives entre la variable Àrea de coneixement i 
gestiñ del temps a l‟hora d‟iniciar les passes necessàries per a elaborar un treball acadèmic (Ji-
quadrat de Pearson= 17,383; g.l.= 9; x

2
= 0.043) 

0

10

20

30

40

50

Tot d'una que es 
planteja el treball

No tot d'una, però 
sí amb temps

En acostar-se la 
data d'entrega

Just abans de la 
data d'entrega

23%

38,8%

30%

8,2%

37,9%

43,7%

16,7%

1,7%

Home

Dona



CAPÍTOL IV. RESULTATS                                                                                                             177 
 

 

 

Gràfic 4.40. Percentatges de resposta a l‟hora de definir la manera com l‟alumnat 

s‟organitza la realitzaciñ de treballs per àrea de coneixement. 

 

També existeixen diferències estadísticament significatives entre la 

resposta a aquest ítem i els cursos en els quals està matriculat l‟alumnat 

enquestat54: els estudiants de primer són els què es defineixen com a més 

previsors i amb més capacitat de planificació (assenyala aquesta opció un 

38,2% de l‟alumnat d‟aquest curs), mentre que els que menys trien 

aquesta resposta són els estudiants de cinquè (amb només un 23,4%). A 

la vegada, també crida l‟atenciñ que l‟alumnat que es troba cursant quart 

sigui el què percentualment té un índex més elevat de resposta “poc 

previsora”: és el grup més elevat que realitza els treballs just abans de la 

data d‟entrega (amb un 5,6%) mentre que l‟alumnat de primer torna a 

                                                           
54

 S‟han detectat diferències estadísticament significatives entre la variable Curs i gestiñ del temps 
a l‟hora d‟iniciar les passes necessàries per a elaborar un treball acadèmic (Ji-quadrat de Pearson= 
30,692; g.l.= 12; x

2
= 0.002) 

0

10

20

30

40

50

CC. Socials Humanitats CC. Experimentals CC. de la Salut

33,3%

45,5%

22,8%

38,2%

43,3%

31,8%

45,1%

35,1%

19,6%

22,7%

27,2%

22,1%

3,7%

0%

4,9% 4,6%

Tot d'una que es planteja el treball No tot d'una, però sí amb temps

En acostar-se la data d'entrega Just abans de la data d'entrega



178                                                                                                             CAPÍTOL IV. RESULTATS 
 

 

destacar per ser el què menys assenyala aquesta possibilitat (només un 

1,8%). 

 

Gràfic 4.41. Percentatges de resposta a l‟hora de definir la manera com s‟organitza la 

realització de treballs l‟alumnat per cursos 

 

4.4. Estratègies de recerca d’informació 

4.4.1. Utilització de distintes eines de recerca 

Al qüestionari, l‟ítem nº 13 pretén avaluar els tipus d‟eines de 

recerca que empra l‟alumnat, així com la freqüència amb què s‟utilitza 

cadascuna d‟elles. Així, amb la pregunta Tot seguit et presentam una 

sèrie d’eines de recerca d’informació. Amb quina freqüència utilitzes 

cadascuna d’elles per a realitzar els teus treballs acadèmics? s‟han 

obtingut dades referents al nivell amb què els estudiants de la Universitat 

de les Illes Balears empren els motors de cerca, el catàleg de la biblioteca 

de la pròpia universitat així com el d‟altres biblioteques, els portals 
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especialitzats, les bases de dades, els blogs i altres eines55. S‟ha 

d‟assenyalar, a més, que l‟alumnat ha comptat amb un espai per tal de 

definir quines de cadascuna d‟aquestes eines empra (ja sigui Molt sovint, 

sovint, De vegades o Mai), tot i que les dades (qualitatives) recollides per 

a aquest ítem no s‟han considerat rellevants per a ser presentades en 

aquest estudi, donada la seva baixa fiabilitat56. 

Segons l‟ACRL-ALA (2000), un dels exemples que demostren que 

l‟alumnat sap obtenir la informaciñ gràcies a una gran varietat de mètodes 

és, precisament, perquè utilitza diversos sistemes de cerca per tal de 

recuperar la informació en formats diferents. 

Dels resultats generals obtinguts s‟ha de destacar que les eines 

que sobresurten per damunt de tota la resta són els motors de cerca, amb 

un 90,4% de l‟alumnat que diu emprar-los Sovint o Molt sovint. Aquest 

resultat és lleument inferior a l‟obtingut en l‟estudi dels Services Communs 

de Documentation de Bretagne i la Unité Régionale de Formation a 

l‟Information Scientifique Technique (SCD-URFIST, 2008) en la seva 

enquesta entre l‟alumnat universitari de diverses institucions d‟Educaciñ 

Superior; en el seu cas, a través d‟aquest mateix ítem, s‟obtingué, en el 

cas de l‟ús dels motors de cerca, que un 96% de l‟alumnat assenyalà que 

                                                           
55

 S‟ha obviat l‟anàlisi dels resultats recollits en aquest apartat d‟Altres, ja que només han contestat 
un total de 40 individus i entre les seves respostes es troben fonamentalment al·lusions 
a“Wikipedia”, “llibres especialitzats” i “pàgines específiques”, per la qual cosa s‟ha optat per 
descartar les dades  per a la presentaciñ d‟aquest estudi per considerar-les inconsistents. 
56

 La manca de fiabilitat s‟evidencia des del punt de vista tant quantitatiu com qualitatiu; només 
dues dades com a exemple: únicament 72 alumnes –dels 1.025 que han participat en l‟estudi– han 
definit el nom d‟un portal especialitzat. De les respostes donades per aquesta setantena 
d‟estudiants destaquen “Wikipedia”, “Softcatalà”, “Universitats” (sense concretar), “Hisenda”, 
“Diccionaris” (sense concretar) o “Fòrums” (també sense concretar en cap moment). 
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els empravaSovint o Molt sovint. Entre els estudiants de la UIB només hi 

ha hagut un 1,2% de l‟alumnat que digués que Mai empra els motors de 

cerca. 

A l‟altre extrem se situen els resultats obtinguts pel què fa a l‟ús del 

catàleg de la biblioteca de la UIB, així com el d‟altres biblioteques: un 

41,5% de l‟alumnat diu que Mai empra el catàleg de la biblioteca de la 

universitat, mentre que aquest percentatge ascendeix fins al 74,1% en el 

cas de Mai utilitzar els catàlegs d‟altres biblioteques. En aquesta darrera 

opciñ, també sorprèn que només un 0,5% de l‟alumnat en total digui que 

Molt sovint o Sempre utilitza el catàleg d‟altres biblioteques per a elaborar 

els seus treballs acadèmics. 

Cal destacar, a més, que només un 19,7% dels estudiants de la 

Universitat assenyala utilitzar Molt sovint o Sovint el catàleg de la 

biblioteca de la pròpia institució, mentre que aquesta mateixa resposta 

l‟assenyalava un 41,5% de la poblaciñ universitària a l‟estudi de l‟SCD-

URFIST(2008). 

El 36,4% de l‟alumnat afirma emprar portals especialitzats Sovint o 

Molt sovint. En aquest cas, tampoc existeix coincidència amb els resultats 

obtinguts de la investigaciñ de l‟SCD-URFIST, on un total del 53% dels 

estudiants afirma emprar els portals especialitzats amb aquesta mateixa 

intensitat. 

Les bases de dades tampoc són gaire emprades per l‟alumnat de la 

Universitat de les Illes Balears: un 45,2% assegura que Mai les utilitza per 
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a la realització dels seus treballs acadèmics, mentre que només un 16,7% 

diu fer-ho Sovint o Molt sovint (enfront del 37,6% obtingut a l‟estudi de 

l‟SCD-URFIST). Només un 0,9% de l‟alumnat de la UIB assenyala que 

utilitza les bases de dades Sempre per a realitzar els seus treballs 

acadèmics. 

Pel què fa a l‟ús de la informaciñ continguda a blogs per a 

l‟elaboraciñ de treballs acadèmics, només un 13,1% de l‟alumnat diu 

emprar-los Sovint o Molt sovint, resultat que demostra una certa 

desconfiança o desconeixement d‟aquests a l‟hora de cercar informació, 

tot i que entre els estudiants de l‟estudi de l‟SCD-URFIST aquest nivell de 

reticència a l‟hora d‟emprar els blogs és molt més alt, ja que només un 6% 

afirma emprar-los Sovint o Molt sovint. 

D‟altra banda, pel què fa a les relacions entre les distintes variables 

analitzades, cal destacar que s‟han localitzat diferències estadísticament 

significatives entre l‟edat57 i la freqüència d‟ús dels Motors de cerca i del 

catàleg de la biblioteca de la UIB; a la vegada, també se n‟han detectat 

entre el gènere58 de l‟alumnat i la freqüència d‟utilitzaciñ del catàleg de la 

biblioteca de la UIB, del catàleg d‟altres biblioteques i de blogs; igualment, 

entre la variable àrea de coneixement i la freqüència d‟ús dels Motors de 

cerca, el catàleg de la biblioteca de la UIB i el d‟altres biblioteques; 

finalment, també es donen diferències estadísticament significatives entre 

                                                           
57

 Per tal d‟identificar que hi ha diferències estadísticament significatives entre les variables Edat, 
Àrea de coneixement, Curs i la resta de variables no categòriques s‟ha utilitzat l‟anàlisi de mitjanes 
amb l‟ANOVA d‟un factor. 
58

 En aquest punt s‟ha de recordar que les anàlisi realitzades per tal de determinar si existeixen 
diferències estadísticament significatives entre la variable gènere i qualsevol de les altres variables 
no categòriques incloses al qüestionari s‟han realitzat mitjançant la prova T Student de mitjanes.  
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el curs en el qual està matriculat l‟alumnat i l‟ús dels Motors de cerca, el 

catàleg de la biblioteca de la UIB i el d‟altres biblioteques, així com les 

bases de dades. 

Per tal d‟exposar més clarament els resultats obtinguts en funciñ 

del nivell d‟utilitzaciñ de les distintes eines proposades al qüestionari 

d‟avaluaciñ de les habilitats informacionals de l‟alumnat universitari, 

seguidament es presentaran gràficament les dades corresponents a les 

opcions Mai i Sempre (els dos pols oposats) amb la qual cosa es facilita la 

interpretaciñ dels resultats obtinguts, tant per a grups d‟edat (Gràfic 4.42.), 

com per a gènere (Gràfic 4.43.), àrea de coneixement (Gràfic 4.44.) i curs 

(Gràfic 4.45.). 

En funciñ de l‟edat de l‟alumnat enquestat, destaca el grup 

d‟estudiants d‟entre 21 i 25 anys per ser els què més assenyalen que 

Sempre (amb un 72,7% de resposta) utilitzen els Motors de cerca per a 

realitzar els seus treballs acadèmics, mentre que el col·lectiu que menys 

empra aquesta eina és el que supera els 30 anys d‟edat, el qual assegura 

que Mai l‟utilitza en un 9,2% dels casos (a la vegada que només arriba un 

52,3% de resposta a l‟hora de dir que Sempre fan ús dels Motors de 

cerca) (veure Gràfic 4.42.). Així mateix també s‟ha de destacar que el 

col·lectiu que més assenyala la resposta Molt sovint és el d‟alumnat més 

jove (entre 17 i 20 anys) amb un 25,6% de resposta. 

Pel què fa a la freqüència d‟ús dels Motors de cerca per part dels 

distints grups d‟edat, s‟han localitzat diferències estadísticament 
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significatives59 (consultar Taula 4.15. on apareixen els resultats del càlcul 

de les mitjanes). 

Edat  Mitjana  Desviació típica 

Entre 17 i 20 anys  4,55  0,705 

Entre 21 i 25 anys  4,62  0,736 

Entre 26 i 30 anys  4,51  0,895 

Més de 30 anys  3,94  1,379 

 

Taula 4.15. Mitjanes i Desviaciñ Típica per edats a l‟hora d‟utilitzar els Motors de cerca 
per a elaborar els treballs acadèmics (ANOVA d‟un factor) 

 

D‟altra banda, el grup que fa més ús del catàleg de la biblioteca de 

la Universitat de les Illes Balears (aquell que més assenyala que Sempre 

l‟útilitza per tal d‟elaborar els seus treballs acadèmics) és el que té entre 

26 i 30 anys (amb un 6,3% de resposta), i aquell que l‟empra menys (el 

què presenta un percentatge més elevat de resposta Mai) és el d‟alumnat 

més jove (els estudiants d‟entre 17 i 20 anys). De tota manera, s‟ha de 

resaltar que és el col·lectiu d‟alumnes més grans (els què tenen més de 

30 anys) el què mostra un percentatge més elevat de resposta Molt sovint 

(amb un 13,1%, molt superior a la resta de grups d‟edat que han triat 

aquesta opció i que no han arribat en cap cas al 7% de resposta entre els 

seus subjectes). 

                                                           
59

 S‟han detectat diferències estadísticament significatives entre la variable Edat i l‟ús dels Motors 
de cerca per tal d‟elaborar els treballs acadèmics (F= 14,111; sig.= 0.000) 
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En aquest cas també s‟han observat diferències estadísticament 

significatives60 entre la variable Edat i la freqüència d‟ús del catàleg de la 

Biblioteca de la Universitat de les Illes Balears (consultar Taula 4.16. on 

apareixen els resultats del càlcul de les mitjanes). 

Edat  Mitjana  Desviació típica 

Entre 17 i 20 anys  1,75  0,916 

Entre 21 i 25 anys  1,99  0,986 

Entre 26 i 30 anys  2,00  1,166 

Més de 30 anys  2,05  1,132 

 

Taula 4.16. Mitjanes i Desviaciñ Típica per Edats a l‟hora d‟utilitzar el catàleg de la 

biblioteca de la UIB per a elaborar els treballs acadèmics (ANOVA d‟un factor) 

 

Seguint amb els resultats obtinguts en funciñ de l‟edat dels 

estudiants, també és l‟alumnat més jove el què menys empra el catàleg 

d‟altres biblioteques per a elaborar els seus treballs acadèmics: un 77,2% 

diu dels estudiants entre 17 i 20 anys assegura que Mai l‟utilitza. Per altra 

banda, l‟alumnat de més edat (els majors de 30 anys) és el què més opta 

per dir que De vegades utilitza el catàleg d‟altres biblioteques, amb un 

35,6% de resposta, mentre que els altres grups d‟edat no arriben en cap 

ocasiñ al 28%. De fet, s‟ha de destacar que el col·lectiu que presenta 

major percentatge d‟ús del catàleg d‟altres biblioteques és el que té entre 

21 i 25 anys, però només sobresurt per damunt dels altres grups perquè 

                                                           
60

 S‟han detectat diferències estadísticament significatives entre la variable Edat l‟ús del catàleg de 
la biblioteca de la Universitat de les Illes Balearsvper tal d‟elaborar els treballs acadèmics (F= 
4,962; sig.= 0.002) 
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diu que l‟empra Sempre en un 0,6%, mentre que els subjectes dels altres 

col·lectius no assenyalen cap vegada aquesta opció (0% de resposta). 

Quant a l‟ús del portals especialitzats, sorprèn que el grup d‟edat 

que destaca pel percentatge de resposta més alt a l‟opciñ Mai (amb un 

31,1%) és també el què més assenyala que Sempre l‟empra (amb un 

6,6% de resposta) i és l‟alumnat de més de 30 anys (es dñna una 

polarització de la resposta dintre d‟aquest grup d‟edat). Pel què fa a les 

opcions intermitges, és l‟alumnat d‟entre 26 i 30 anys el què mostra el 

percentatge més elevat a l‟hora de dir que Sovint utilitza els portals 

especialitzats, amb un 16,5% de resposta (mentre que els altres grups 

d‟edat no arriben a l‟11,5%). A la vegada, els estudiants d‟entre 21 i 25 

anys són els què més es decanten per dir que empren De vegades 

aquests portals a l‟hora de realitzar els seus treballs, amb un 41,8% de 

resposta. 

Pel què fa a la freqüència d‟ús de les bases de dades, els dos 

grups d‟edat més elevada (els alumnes que tenen entre 26 i 30 anys i el 

què tenen més de 30 anys) coincideixen en el seu percentatge de 

resposta Mai: 51,9% (el percentatge més alt respecte dels altres grups 

d‟edat) i és el col·lectiu d‟estudiants d‟entre 21 i 25 anys el què assenyala 

en més ocasions que Sempre utilitza les bases de dades per tal d‟elaborar 

els seus treballs acadèmics, amb un percentatge de resposta de l‟1,8%. 

Per altra banda, és també el grup d‟entre 26 i 30 anys el què més afirma 

que Molt sovint utilitza les bases de dades, amb un 7,4% de resposta. 
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Finalment, pel què fa al grau d‟utilitzaciñ dels blogs per a realitzar 

els treballs acadèmics, tornen a coincidir els dos grups d‟alumnat amb 

més edat en atorgar els percentatges de resposta més elevat a l‟opciñ 

Sempre, amb un 3,7% cadascun. Però també coincideixen pel què fa al 

percentatge de resposta de què Mai els utilitzen, amb un 56,8%. 

L‟alumnat que més assenyala que Molt sovint els empren és el què té 

entre 26 i 30 anys (amb un 4,9% de resposta), mentre que el que 

presenta percentatges de resposta més elevats a l‟opciñ De vegades és el 

col·lectiu d‟entre 21 i 25 anys. 

 

Gràfic 4.42. Percentatges de resposta sobre la freqüència d‟ús (Mai i Sempre) de 

distintes eines per grups d‟edat 

 
Per gènere, pel què fa a l‟ús dels Motors de cerca les majors 

variacions entre les respostes d‟homes i dones se situen en l‟opciñ Mai, 

que assenyalen un 2% dels homes i un 0,8% de les dones i en l‟opciñ 

Molt sovint, escollida per un 17,6% de la població masculina i que 
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ascendeix fins a un 23,9% entre la femenina. De tota manera, tal i com es 

pot apreciar al Gràfic 4.43, pel què fa a assenyalar l‟opciñ Sempre, els 

percentatges d‟homes i dones sñn pràcticament idèntics amb un 69,3% i 

un 68,3% respectivament. 

D‟altra banda, sí que s‟observen més diferències de resposta entre 

homes i dones a l‟hora d‟assenyalar la freqüència amb què utilitzen el 

catàleg de la biblioteca de la Universitat: mentre que un 46,5% dels 

homes responen que Mai utilitzen aquest recurs, el percentatge de dones 

és sensiblement inferior, amb un 38,8% de resposta. A la vegada, les 

alumnes marquen en més ocasions que empren el catàleg de la biblioteca 

de la UIB Sovint, amb un 14,8% de resposta, mentre que ells només 

arriben al 10,5%, i tot i que a la vegada el percentatge d‟homes que 

assegura que Sempre l‟utilitza sigui superior (amb un 2,3% respecte el 2% 

de les dones), són també elles les què afirmen en més ocasions que 

l‟empra Molt sovint, amb un 6,8% de resposta enfront del 5,5% dels 

homes. 

Així, realitzant una anàlisi comparativa de les mitjanes (amb la 

Prova T per a mostres independents) s‟aprecia que existeixen diferències 

estadísticament significatives entre ambdñs grups pel què fa a l‟ús del 

catàleg de la biblioteca de la pròpia universitat: mentre que la mitjana de 
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resposta dels homes se situa a l‟1,82 (amb una desviaciñ típica del 0,985) 

la de les dones arriba a l‟1,96 (amb una desviaciñ típica de 0,994)61. 

Respecte de l‟ús d‟altres biblioteques per a l‟elaboraciñ de treballs 

acadèmics, els homes es mostren més rotunds en les seves respostes 

extremes: un 79,2% assenyala que Mai consulta aquests catàlegs (enfront 

del 71,4% de les dones) mentre que un 0,6% diu que Sempre ho fa (quan 

entre les dones només es marca aquesta opció en un 0,2% dels casos). 

Sñn elles les que presenten valors més elevats en l‟opciñ De vegades, 

amb un 23,5% de resposta davant només el 18,5% dels homes que l‟han 

assenyalada, i un 4,6% de l‟alumnat femení diu que empra els catàlegs 

d‟altres biblioteques Sovint, tot i que aquesta resposta només és triada 

per un 1,8% dels homes. 

De fet realitzant una anàlisi comparativa de les mitjanes (amb la 

Prova T per a mostres independents) s‟aprecia que existeixen diferències 

estadísticament significatives entre homes i dones pel què fa a la seva 

freqüència d‟ús de les biblioteques en general (exceptuant la de la 

Universitat): mentre que la mitjana de resposta dels homes se situa a 

l‟1,24 (amb una desviaciñ típica de 0,539) la de les dones arriba fins a 

1,34 (amb una desviació típica de 0,597)62. 

                                                           
61

 S‟han detectat diferències estadísticament significatives entre la variable Gènere i l‟ús del 
catàleg de la biblioteca de la Universitat de les Illes Balears per a realitzar els treballs acadèmics 
(t= -2,052 i -2,057; sig.= 0.040 en ambdós casos). 
62

 S‟han detectat diferències estadísticament significatives entre la variable Gènere i l‟ús del 
catàleg d‟altres biblioteques per a realitzar els treballs acadèmics (t= -2,593 i -2,676; sig.= 0.010 i 
0,008 respectivament). 



CAPÍTOL IV. RESULTATS                                                                                                             189 
 

 

Tal i com s‟aprecia al Gràfic 4.43., els portals especialitzats són 

utilitzats Sempre pel 3,2% dels homes, mentre que només assenyalen 

aquesta opció un 1,9% de les dones. Així i tot, també és la població 

masculina qui més diu que Mai els utilitza: un 23,9% enfront del 21,8% de 

les noies. Però són aquestes darreres les que més diuen que els visiten 

De vegades (amb un 40%) davant el 36,6% de la població masculina, i les 

que afirmen en més ocasions que els empren (amb un 26,9% de 

resposta) Sovint. Aquesta tònica s‟inverteix en el cas de Molt sovint, opció 

triada per un 11,5% dels homes i només per un 9,5% de les dones. 

Pel què fa a la utilització de les bases de dades, aquestes Mai són 

consultades per un 45,6% de les dones i per un 44,6% dels homes, i són 

ells els què més afirmen que Sempre les empren, amb un 1,5% de 

resposta enfront del 0,6% de les estudiants (Gràfic 4.43.). D‟altra banda, 

les alumnes també són les que marquen en més ocasions que només De 

vegades les utilitzen, amb un 37,9% enfront del 35,9% de resposta 

masculina. Finalment, es localitzen més respostes per a l‟opciñ Molt sovint 

per part dels nois, amb un 4,5%, mentre que les al·lotes només marquen 

aquesta freqüència d‟utilitzaciñ de les bases de dades en un 3,7%. 

Tot i que la resposta Sempre és lleugerament superior entre el 

col·lectiu femení amb un 1,6% de resposta enfront de l‟1,5% dels homes, 

l‟ús dels blogs es caracteritza per ser eminentment masculí: un 49,4% 

dels nois assenyala que Mai els utilitza, mentre que aquesta opció de 

resposta és escollida per un 58% de les noies (veure Gràfic 4.43.). A més, 
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un 12,4% de la població masculina diu que consulta els blogs per a 

l‟elaboraciñ dels seus treballs acadèmics Sovint, mentre que entre les 

dones el percentatge de resposta no supera el 7,6%. També són ells els 

què marquen en més ocasions l‟opciñ Molt sovint (amb un 4,4% de 

resposta) quan les noies es queden amb un percentatge del 3,4%. 

Quan es realitza l‟anàlisi comparativa de les mitjanes (amb la Prova 

T per a mostres independents) s‟estableix la localitzaciñ de diferències 

estadísticament significatives entre ambdñs grups a l‟hora d‟utilitzar els 

blogs per a realitzar els seus treballs acadèmics: mentre que la mitjana de 

resposta dels homes se situa en l‟1,76 (amb una desviaciñ típica de 

0,936) la de les dones únicament arriba a l‟1,61 (amb una desviaciñ típica 

de 0,885)63. 

 

Gràfic 4.43. Percentatges de resposta sobre la freqüència d‟ús (Mai i Sempre) de 

distintes eines per gènere 

                                                           
63

 S‟han detectat diferències estadísticament significatives entre la variable Gènere i la freqüència 
d‟ús dels blogs per a la realitzaciñ de treballs acadèmics (t= 2,508 i 2,465; sig.= 0.012 i 0.014 
respectivament). 
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Per àrees de coneixement, l‟alumnat d‟Humanitats i el de Ciències 

de la Salut és el què en cap ocasió diu que Mai empri els Motors de cerca 

per tal de realitzar els seus treballs acadèmics, tot i que són els alumnes 

de Ciències Experimentals els què manifesten en més ocasions que 

Sempre els empren, amb un 79,4% de resposta. Així i tot, s‟ha de 

destacar que el col·lectiu d‟Humanitats és el què més assenyala que Molt 

sovint utilitza els Motors de cerca, amb un 33,3% de resposta enfront dels 

altres grups, que no arriben en cap cas al 24%. 

Realitzant l‟encreuament de les respostes donades pels estudiants 

de les distintes branques, s‟evidencien diferències significatives64 entre la 

variable Àrea de coneixement i la utilització dels Motors de cerca per a 

realitzar els treballs acadèmics (consultar Taula 4.17. on apareixen els 

resultats del càlcul de les mitjanes). 

Àrea de coneixement  Mitjana  Desviació típica 

CC. Socials i Jurídiques  4,55  0,812 

Humanitats  4,29  0,895 

CC. Experimentals  4,71  0,672 

CC. de la Salut  4,36  0,879 

 

Taula 4.17. Mitjanes i Desviaciñ Típica per cursos a l‟hora d‟utilitzar els Motors de cerca 
per a realitzar els treballs acadèmics (ANOVA d‟un factor) 

 

                                                           
64

 S‟han detectat diferències estadísticament significatives entre la variable Àrea de coneixement i 
l‟ús dels Motors de cerca per a elaborar treballs acadèmics (F= 6,240; sig.= 0.000) 
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El grup d‟alumnes que més es decanten per afirmar que Sempre 

utilitzen el catàleg de la biblioteca de la UIB per a realitzar els seus 

treballs acadèmics és clarament el d‟Humanitats, amb un 15,6% de 

resposta, molt per sobre de la resta d‟estudiants d‟altres branques de 

coneixement, que no arriba mai al 2%. A més, s‟ha d‟afegir que també és 

aquest grup (el d‟Humanitats) el que aconsegueix el percentatge de 

resposta més alt a l‟opciñ Molt sovint, amb un 22,2%, mentre que 

l‟alumnat de la resta d‟àrees de coneixement no assoleix ni el 10% de 

resposta. En canvi, el grup de Ciències Socials i Jurídiques és 

precisament el què destaca per ser el què més respon que Mai l‟utilitza, 

amb un 47,5% (veure Gràfic 4.44.). Així i tot s‟ha de destacar que 

l‟alumnat pertanyent a Ciències de la Salut és el què més afirma que 

empra el catàleg de la biblioteca de la Universitat De vegades, amb un 

percentatge de resposta que arriba al 47,8%. 

De fet, s‟ha confirmat amb l‟encreuament de les respostes donades 

per l‟alumnat de les diverses branques de coneixement, que s‟identifiquen 

diferències significatives65 entre la variable Àrea de coneixement i l‟ús de 

la biblioteca de la Universitat de les Illes Balears per tal de realitzar els 

treballs acadèmics (consultar Taula 4.18. on apareixen els resultats del 

càlcul de les mitjanes amb la corresponent desviació típica per a 

cadascuna d‟elles). 

                                                           
65

 S‟han detectat diferències estadísticament significatives entre la variable Àrea de coneixement i 
l‟ús del catàleg de la biblioteca de la Universitat per a l‟elaboraciñ dels treballs acadèmics (F= 
35,679; sig.= 0.000) 
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Àrea de conexiement  Mitjana  Desviació típica 

CC. Socials i Jurídiques  1,75  0,886 

Humanitats  3,09  1,221 

CC. Experimentals  1,92  1,036 

CC. de la Salut  2,26  0,996 

 

Taula 4.18. Mitjanes i Desviaciñ Típica per àrees de coneixement a l‟hora d‟utilitzar el 

catàleg de la biblioteca de la UIB per a fer els treballs acadèmics (ANOVA d‟un factor) 

 

En el cas de l‟ús del catàleg d‟altres biblioteques, torna a ser 

l‟alumnat d‟Humanitats el què demostra decantar-se més per aquest a 

l‟hora de realitzar els seus treballs acadèmics: un 11,4% dels estudiants 

d‟aquesta branca de coneixement afirma que empra aquests catàlegs 

Sovint, un 4,5% Molt sovint (mentre que a aquesta opció no ha respost ni 

un sol individu de la resta d‟àrees) i un 2,3 % Sempre. A l‟altre extrem s‟hi 

situa l‟alumnat de Ciències Experimentals que, a més de ser el què 

respon amb un percentatge més elevat que Mai empra aquests catàlegs 

(amb un 89,8%), també és el què menys assenyala que l‟utilitza De 

vegades (amb un 8,3%) i Sovint (amb un 1,3%). Cap alumne de la branca 

de Ciències Socials i Jurídiques assenyala que empri el catàleg d‟altres 

biblioteques Molt sovint ni Sempre; la resposta d‟aquest col·lectiu es 

concentra principalment en l‟opciñ Mai (amb un 71,6%) i De vegades (on 

és el grup amb el percentatge de resposta més elevat: 25%) 
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S‟identifiquen diferències significatives66 entre la variable Àrea de 

coneixement i la utilitzaciñ del catàleg d‟altres biblioteques per a la 

realització de treballs acadèmics (consultar Taula 4.19. on apareixen els 

resultats del càlcul de les mitjanes de cada branca de coneixement). 

Àrea de coneixement  Mitjana  Desviació típica 

CC. Socials i Jurídiques  4,55  0,812 

Humanitats  4,29  0,895 

CC. Experimentals  4,71  0,672 

CC. de la Salut  4,36  0,879 

 

Taula 4.19. Mitjanes i Desviació Típica per àrea de coneixement a l‟hora d‟utilitzar el 

catàleg d‟altres biblioteques per a fer els treballs acadèmics (ANOVA d‟un factor) 

 

El col·lectiu d‟alumnes de Ciències Socials i Jurídiques destaca per 

ser el què diu amb un percentatge més elevat que Mai utilitza portals 

especialitzats per a realitzar els seus treballs acadèmics, amb un 23,3%; 

però a aquesta dada s‟hi ha d‟afegir que aquest grup és també el què 

manifesta en més ocasions que només els empra De vegades (amb un 

39,1% de resposta). D‟altra banda, també destaquen els estudiants de 

Ciències Experimentals els què mostren el percentatge més elevat de 

respostes a l‟opciñ Sempre (amb un 4,3%) tot i que tampoc es queden 

amb això: aquests alumnes són també els que presenten un percentatge 

més elevat de resposta Molt sovint, amb percentatge que arriba al 10,2%, 

                                                           
66

 S‟han detectat diferències estadísticament significatives entre la variable Àrea de coneixement i 
l‟ús del catàleg d‟altres biblioteques per a realitzar els treballs acadèmics (F= 11,485; sig.= 0.000) 
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mentre que aquesta mateixa opciñ només l‟escull el 6,8% de l‟alumnat de 

Ciències de la Salut. 

Pel què fa a la freqüència d‟ús de les bases de dades per tal 

d‟elaborar els treballs acadèmics destaca una vegada més l‟alumnat 

d‟Humanitats per ser el què concentra el major percentatge de resposta 

Mai, amb un 50%, i a la vegada ser el que presenta l‟índex més alt de 

resposta Sempre, amb un 2,3%, i Molt sovint (amb un 4,5%). De tota 

manera s‟ha de destacar que, tot i que l‟alumnat de Ciències de la Salut 

no assenyala ni una sola vegada la resposta Sempre, i que només digui 

que consulta les bases de dades Molt sovint amb un percentatge del 

3,8%, sñn els estudiants d‟aquesta àrea de coneixement els què més 

afirmen que les utilitzen Sovint, amb un 19,5% de resposta, mentre que la 

resta de grups no arriben en cap cas al 14%. 

Són fàcilment identificables els dos grups que asseguren que Mai i 

Sempre utilitzen els blogs per a realitzar els seus treballs: l‟alumnat 

d‟Humanitats (amb un 66,7% de resposta) i els estudiants de Ciències 

Experimentals per un altre (amb un 3,1%) respectivament (veure Gràfic 

4.44.). De tota manera, s‟ha de remarcar que és l‟alumnat de Ciències de 

la Salut el què assenyala principalment que empra els blogs Sovint (amb 

un 12,1% de resposta, mentre que els altres grups no sobrepassen el 

10%) i Molt Sovint (amb un 4,5%, tenint en compte que la resta de 

col·lectius arriben a un màxim del 3,8% de resposta). D‟altra banda, els 

estudiants que més responen que només utilitzen els blogs De vegades 
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són els de Ciències Experimentals (amb un 33,8%) i els de Ciències 

Socials i Jurídiques (amb un 31,7% de resposta). 

 

Gràfic 4.44. Percentatges de resposta sobre la freqüència d‟ús (Mai i Sempre) de 

distintes eines per àrea de coneixement 

 

L‟anàlisi dels resultats obtinguts per cursos permet observar que 

l‟alumnat de cinquè és el què més admet que Sempre utilitza els Motors 

de certa per tal d‟elaborar els seus treballs acadèmics, amb un 87,5% 

enfront del 73,8% de resposta donada per l‟alumnat de segon o el 57% 

que presenten els estudiants de primer (veure Gràfic 4.45.). De tota 

manera, són precisament els alumnes de primer els què més assenyalen 

que utilitzen els Motors de cerca Molt sovint, amb un 29,2% de resposta 

enfron del 21,9% de l‟alumnat de quart o, fins i tot, el 6,3% dels de cinquè. 

De fet, el grup de cinquè és l‟únic que no marca en cap moment la 

resposta Mai ni De vegades (0%). 
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Mitjançant l‟anàlisi dels resultats obtinguts de l‟alumnat enquestat, 

s‟han localitzat diferències significatives67 entre la variable Curs i la 

freqüència d‟ús dels Motors de cerca (consultar Taula 4.20. on apareixen 

els resultats del càlcul de les mitjanes). 

Curs  Mitjana  Desviació típica 

Primer  4,38  0,859 

Segon  4,61  0,782 

Tercer  4,60  0,799 

Quart  4,55  0,808 

Cinquè  4,81  0,532 

 

Taula 4.20. Mitjanes i Desviaciñ Típica per cursos a l‟hora d‟utilitzar els Motors de cerca 

per a realitzar els treballs acadèmics (ANOVA d‟un factor) 

 

Mentre que l‟alumnat de primer curs és el què més assenyala que 

Mai utilitza el catàleg de la biblioteca de la Universitat per tal d‟elaborar els 

seus treballs acadèmics (un 53,3%) i els estudiants de quart són els què 

més diuen que l‟empren Sempre (amb un 4,6% de resposta –veure Gràfic 

4.45.–), són els alumnes de cinquè els què més assenyalen que empren 

aquest catàleg Sovint (amb un 27,1% quan la resta de grups no arriben al 

19% de resposta). A la vegada és l‟alumnat d‟aquest darrer curs el què en 

cap ocasió ha assenyalat que empri el catàleg de la biblioteca de la UIB 

Sempre (0%). També és de destacar que dintre de l‟opciñ De vegades, el 

                                                           
67

 S‟han detectat diferències estadísticament significatives entre la variable Curs i l‟ús dels Motors 
de cerca per tal de realitzar els treballs acadèmics (F= 5,022; sig.= 0.001) 
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grup que obté el percentatge més alt de resposta és el de segon curs, 

amb un 41,9%. 

S‟ha de remarcar que amb l‟anàlisi de les dades obtingudes de 

l‟alumnat participant en l‟estudi, s‟han localitzat diferències significatives68 

entre la variable Curs i la freqüència d‟ús del catàleg de la biblioteca de la 

Universitat per tal d‟elaborar els treballs acadèmics (consultar Taula 4.21. 

on apareixen els resultats del càlcul de les mitjanes). 

Curs  Mitjana  Desviació típica 

Primer  0,918  0,055 

Segon  0,891  0,063 

Tercer  0,918  0,058 

Quart  1,121  0,076 

Cinquè  0,996  0,144 

 

Taula 4.21. Mitjanes i Desviació Típica per cursos a l‟hora d‟utilitzar el catàleg de la 

biblioteca de la UIB per a realitzar els treballs acadèmics (ANOVA d‟un factor) 

 

La freqüència d‟ús dels catàlegs d‟altres biblioteques (excloent la 

biblioteca de la Universitat) també varia molt en funció del curs de 

l‟alumnat: mentre que el grup que més diu que Mai utilitza aquest recurs 

és el de cinquè amb un 78,7% de resposta, l‟únic col·lectiu que assenyala 

l‟opciñ Sempre amb un 1,4% de resposta és el d‟alumnes de quart, 

estudiants que també són els únics que diuen que empren els catàlegs 

                                                           
68

 S‟han detectat diferències estadísticament significatives entre la variable Curs i l‟ús del catàleg 
de la biblioteca de la Universitat de les Illes Balears per tal de realitzar els treballs acadèmics (F= 
15,418; sig.= 0.000) 
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d‟altres biblioteques Molt sovint (amb un 0,9% de resposta). Per altra 

banda, l‟alumnat de Primer, que és qui menys diu que Mai consulten 

aquest recurs (amb un 65,8% de resposta) a la vegada és el què més 

assegura que només l‟empra De vegades (amb un 28,8%) i Sovint (amb 

un 5,4%). 

Tal i com s‟ha confirmat amb l‟encreuament de les respostes 

donades pels alumnes dels distints cursos, s‟evidencien diferències 

significatives69 entre la variable Curs i la utilitzaciñ del catàleg d‟altres 

biblioteques amb la finalitat d‟elaborar els treballs acadèmics (consultar 

Taula 4.22. on apareixen els resultats del càlcul de les mitjanes). 

Curs  Mitjana  Desviació típica 

Primer  1,40  0,590 

Segon  1,25  0,487 

Tercer  1,24  0,480 

Quart  1,35  0,737 

Cinquè  1,23  0,476 

 

Taula 4.22. Mitjanes i Desviaciñ Típica per cursos a l‟hora d‟utilitzar el catàleg d‟altres 

biblioteques per a realitzar els treballs acadèmics (ANOVA d‟un factor) 

 

En el cas dels portals especialitzats, la freqüència d‟ús d‟aquests és 

més lleugerament més elevada entre el grup de segon curs donat que, a 

més de ser el col·lectiu que més assenyala que Sempre utilitza aquests 

                                                           
69

 S‟han detectat diferències estadísticament significatives entre la variable Curs i l‟ús del catàleg 
d‟altres biblioteques –externes a la Universitat– per tal de realitzar els treballs acadèmics (F= 
3,640; sig.= 0.006) 
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portals (amb un 4% de resposta) a la vegada afirma que els empra Molt 

sovint en un 12,5% dels casos, convertint-se així en el curs que més opta 

per aquest recurs a l‟hora de realitzar els seus treballs, tot i que també 

siguin els estudiants d‟aquest grup els què resulten més taxatius a l‟hora 

de dir que Mai recorren als portals especialitzats amb un 27% de 

resposta, mentre que aquesta mateixa opciñ l‟escullen el 24,1% de 

l‟alumnat de primer, el 20% del de tercer i només el 6,3% dels estudiants 

de cinquè per a posar un exemple –veure Gràfic 4.45.–. D‟altra banda, 

són els alumnes de tercer els què més diuen que utilitzen aquest recurs 

De vegades (amb un 41,2% de resposta) mentre que els que més 

l‟empren Sovint són els de cinquè curs (amb un 33,3%). 

Les bases de dades són utilitzades en major mesura per part de 

l‟alumnat de quart de carrera, el qual assenyala en un 2,4% que les 

consulten Sempre i en un 4,2% que ho fan Molt sovint (tot i que el major 

percentatge recollit dintre d‟aquesta opciñ li correspon a l‟alumnat de 

tercer, amb un 4,8%). De fet, també són els estudiants de quart els què 

menys assenyalen que Mai utilitzen les bases de dades (amb un 38,7% 

de resposta) però que, a la vegada, presenten el percentatge més elevat 

de resposta a l‟hora de dir que les utilitzen només De vegades (amb un 

43,9% enfront del 42,7% de l‟alumnat de tercer o el 33% del de segon, per 

exemple). S‟ha de destacar que els estudiants de primer i de cinquè curs 

són els únics que no han assenyalat ni una sola vegada la possibilitat 

Sempre. 
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Pel què fa a la freqüència d‟utilització de les bases de dades, 

també s‟ha d‟afegir que s‟han localitzat diferències significatives70 entre 

aquesta freqüència a l‟hora d‟elaborar els treballs acadèmics i la variable 

Curs (consultar Taula 4.23. on apareixen els resultats del càlcul de les 

mitjanes). 

Curs  Mitjana  Desviació típica 

Primer  1,67  0,850 

Segon  1,69  0,881 

Tercer  1,88  0,859 

Quart  1,88  0,931 

Cinquè  1,83  0,842 

 
Taula 4.23. Mitjanes i Desviaciñ Típica per cursos a l‟hora d‟utilitzar els Motors de cerca 

per a realitzar els treballs acadèmics (ANOVA d‟un factor) 

 

Quant al grau d‟utilitzaciñ dels blogs per cursos, s‟ha de destacar 

que el grup de cinquè és el que mostra un major percentatge de consulta 

d‟aquests: els estudiants d‟aquest curs no només tenen el percentatge 

més elevat de Sempre (amb un 4,2%), sinó que també lideren les 

respostes a l‟opciñ Sovint i Molt sovint, sumant en total un 20,9%. D‟altra 

banda, tot i que el grup de primer presenti un percentatge de resposta 

molt baix a l‟hora de dir que Sempre empra aquesta eina (un 1,1%) també 

assenyala que consulta els blogs Molt sovint amb un 4,8% de resposta (el 

segon percentatge més alt dintre d‟aquesta opciñ, seguint d‟aprop el 6,3% 

                                                           
70

 S‟han detectat diferències estadísticament significatives entre la variable Curs i l‟ús de les bases 
de dades per tal de realitzar els treballs acadèmics (F= 3,016; sig.= 0.017) 
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pertanyent a cinquè curs). En el cas de l‟opciñ De vegades, aquesta ha 

estat triada principalment per l‟alumnat de tercer, amb un 37,1% de 

resposta. 

 

Gràfic 4.45. Percentatges de resposta sobre la freqüència d‟ús (Mai i Sempre) de 

distintes eines per curs 

 

 

4.4.2. Coneixement dels operadors booleans per a la recerca 

d’informació acadèmica 

Un dels exemples que assenyala l‟ACRL-ALA (2000) pel que fa a la 

construcciñ i posada en pràctica d‟estratègies de recerca dissenyades 

eficaçment és, precisament, la construcciñ d‟una estratègia de recerca 

mitjançant la utilització de les eines apropiades del sistema de 

recuperaciñ d‟informaciñ, com són els operadors Booleans. 
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Així, tot partint del fet que per tal d‟utilitzar els Booleans, en primer 

lloc l‟alumnat els ha de conèixer, se li va proposar la primera part de la 

pregunta 38A del qüestionari: En el quadre següent s’anomenen una sèrie 

d’accions i operadors de cerca a Internet. Quins d’ells coneixes? Aquest 

ítem tenia una finalitat dual: d‟una banda, recollir el percentatge d‟alumnat 

que afirma conèixer diferents estratègies de recerca a través de distintes 

opcions; d‟una altra, amb la segona part d‟aquest ítem (el núm. 38 com 

assenyalàvem abans) i amb els resultats obtinguts a l‟ítem 29 (que 

s‟analitzen en el següent apartat) comprovar si realment el grau de 

coneixement (que s‟afirma que es té), ús i reconeixement (identificaciñ 

correcta de la resposta encertada) dels operadors Booleans no només és 

l‟adequat (si hi ha un nivell òptim d‟utilitzaciñ d‟aquesta eina de recerca) 

sinñ que és veraç la informaciñ que ens proporciona l‟alumnat (si és 

autèntica la resposta que se‟ns dñna quan demanam si es coneix, o no, 

una eina). 

Pel què fa al coneixement dels operadors Booleans, a nivell 

general cal destacar que les eines més conegudes segons la resposta de 

l‟alumnat sñn les cometes (“”) i el gran desconegut és el símbol “-” per a 

eliminar conceptes d‟una recerca d‟informaciñ: un 63,3% de l‟alumnat 

afirma conèixer l‟existència i funcionalitat de les cometes per a fer una 

cerca exacta de paraules conjuntes, mentre que només un 21,3% diu 

conèixer el símbol de resta (-) a l‟hora de fer recerques d‟informaciñ. A les 

zones centrals se situen el signe de suma (+) amb un 37,6% de resposta, 

and, not i or, amb un 29%, i l‟asterisc (*) amb un 25,4%. 
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Per grups d‟edat, d‟una banda l‟alumnat més jove presenta 

percentatges més alts pel què fa al coneixement de l‟es cometes (amb un 

69,2%) i el símbol negatiu (-) amb un 24,2% de resposta. 

Independentment, els majors de 30 anys són els que mostren més 

coneixement dels operadors and, not i or i de l‟asterisc (*), tot i que a la 

vegada és el col·lectiu que obté el percentatge més baix pel què fa al 

coneixement del símbol negatiu (-) amb només un 19,4% de resposta. En 

el cas dels estudiants d‟entre 26 i 30 anys, aquests demostren major 

coneixement pel què fa al símbol de sumatori (+) amb un 41,7% de 

resposta (10 punts per sobre del grup d‟alumnes més grans –els de més 

de 30 anys– que només han presentat un percentatge del 31,7% en 

aquest operador en particular). 

De fet, pel què fa al coneixement de les cometes (“”) i l‟edat dels 

estudiants s‟han detectat diferències estadísticament significatives entre 

els distints grups71: s‟observa l‟existència d‟una relaciñ inversament 

proporcional entre el grau de coneixement de les cometes i l‟augment de 

l‟edat de l‟alumnat; mentre que els més joves sñn els qui afirmen tenir 

més coneixement d‟aquest operador amb un 69,2% de resposta, els 

resultats de la resta de grups d‟edat descendeixen gradualment fins a 

arribar al 46% detectat en el grup de més de 30 anys. 

                                                           
71

 S‟han detectat diferències estadísticament significatives entre la variable Edat i el coneixement 
de les cometes com a operador booleà per a fer una recerca d‟informaciñ (Ji-quadrat de Pearson= 
17,574; g.l.= 3; x

2
= 0.001) 
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Gràfic 4.46. Percentatges de resposta sobre el coneixement dels operadors booleans 

per grups d‟edat 

 

En funció del gènere varien notablement els nivells de coneixement 

dels booleans expressats per l‟alumnat: per a qualsevol dels operadors 

que s‟esmentaven al qüestionari la resposta afirmativa sobre el 

coneixement d‟aquests per part dels homes era més elevada que la de les 

dones, ja que entre els primers no es localitza cap índex de resposta 

inferior al 26%, mentre que entre l‟alumnat femení els percentatges varien 

molt més a la vegada que són més discrets (tres dels cinc booleans 

esmentats obtenen només el 25% de resposta afirmativa o encara valors 

inferiors, com és el cas de l‟asterisc, amb un 21,4% o del símbol negatiu, 

amb un 18,7% de resposta). Així, excepte en el cas de les cometes (“”) en 

què les dones presenten un percentatge més elevat de resposta 

afirmativa (un 64,5% enfront del 61% dels homes) a totes les altres 

possibilitats de resposta són més alts els percentatges de coneixement 
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per part dels nois, en algunes ocasions de manera més subtil, com és el 

cas del símbol sumatori (+) on presenten un 39,5% enfront del 36,5% de 

les noies, o bé molt més acusada com en el cas del coneixement d‟and, 

not i or, on la resposta masculina ha estat del 36,4% mentre que la 

femenina no ha sobrepassat el 25%. 

Per tant, una vegada revisades les dades obtingudes mitjançant 

l‟anàlisi descriptiva es pot constatar que, a través de l‟aplicaciñ de taules 

de contingència, s‟han evidenciat diferències estadísticament 

significatives entre la variable Gènere i el coneixement de distints 

operadors booleans: d‟una banda, and, not i or72, d‟una altra el símbol 

negatiu73 i, finalment, l‟asterisc74. 

                                                           
72

 S‟han detectat diferències estadísticament significatives entre la variable Gènere i el 
coneixement d‟and, not i or com a operadors booleans per a fer una recerca d‟informaciñ (Ji-
quadrat de Pearson= 14,355; g.l.= 1; x

2
= 0.000) 

73
 S‟han detectat diferències estadísticament significatives entre la variable Gènere i el 

coneixement del símbol negatiu com a operador boolèa per a fer una recerca d‟informaciñ (Ji-
quadrat de Pearson= 7,731; g.l.= 1; x

2
= 0.005) 

74
 S‟han detectat diferències estadísticament significatives entre la variable Gènere i el 

coneixement de l‟asterisc a operador boolèa per a fer una recerca d‟informaciñ (Ji-quadrat de 
Pearson= 16,245; g.l.= 1; x

2
= 0.000) 
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Gràfic 4.47. Percentatges de resposta sobre el coneixement dels operadors booleans 

per gènere 

 

L‟anàlisi per àrea de coneixement revela resultats encara més 

marcats que amb la resta de variables independents pel què fa a 

l‟expressiñ del nivell de coneixement dels operadors booleans: l‟alumnat 

de Ciències Experimentals i el de Ciències de la salut són els què 

presenten percentatges més elevats de coneixement de les cometes (amb 

un 76,1 i un 73,1% respectivament) i els què mostren uns índexs de 

coneixement més baixos sñn l‟alumnat d‟Humanitats i els estudiants de 

Ciències Socials i Jurídiques (amb un 57,8% i un 58,5% respectivament). 

De fet, aquesta és la tònica que es repeteix a gairebé totes les opcions 

d‟operadors booleans que s‟oferien al qüestionari: tant en el cas de 

l‟asterisc, com en el símbol de suma com en el de resta, els dos grups 

que presenten un nivell més elevat de coneixement (i que gairebé 

coincideixen en els percentatges que obtenen) són el de Ciències 
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Experimentals i el de Ciències de la Salut, mentre que els dos col·lectius 

amb els percentatges de resposta més moderats són el de Ciències 

Socials i Jurídiques i el d‟Humanitats (que també mostres percentatges de 

resposta molt semblants). Aquesta constant només s‟interromp en el cas 

d‟and, not i or, aquí simplement es dñna una forta diferència entre el 

resultat obtingut per l‟alumnat de Ciències de la Salut, amb un 69,4% i la 

resta de col·lectius, que el segueixen de lluny (Ciències Experimentals 

amb un 44,4%, Humanitats amb un 26,7% i, finalment, Ciències Socials 

amb un 17,2%). 

 

Gràfic 4.48. Percentatges de resposta sobre el coneixement dels operadors booleans 

per àrea de coneixement 

 

Aquesta forta variació entre els resultats obtinguts pels distints 

grups en funció de la seva branca de coneixement denota que existeixen 

diferències estadísticament significatives: es poden establir correlacions 
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entre les respostes donades per l‟alumnat de les diferents àrees de 

coneixement i els operadors booleans and, not i or75, el símbol de suma76, 

el símbol de resta77, les cometes78 i l‟asterisc79. 

Els resultats per cursos no difereixen gaire entre ells: tot i que 

l‟alumnat de cinquè presenti percentatges més elevats de resposta a 

quatre dels cinc operadors booleans plantejats al qüestionari (and, not i or 

–amb un percentatge de resposta del 42,6%–, símbol negatiu –amb un 

25,5%–, cometes –on presenta la major diferència respecte dels altres 

cursos amb un 74,5% respecte del 65,3% de l‟alumnat de quart– i asterisc 

–amb un 29,8%–) aquests percentatges no són prou importants com per a 

suposar diferències significatives des del punt de vista estadístic. Tot i 

això, encara que sigui també de forma anecdòtica, sembla interessant 

destacar que, pel què fa al coneixement dels diferents operadors 

booleans, l‟alumnat de primer en tots els casos presenta percentatges 

més elevats respecte dels estudiants de segon curs (malgrat ja s‟hagi 

comentat que aquestes diferències no són rellevants ja que en algun cas 

només els separen algunes dècimes). 

                                                           
75

 S‟han detectat diferències estadísticament significatives entre la variable Àrea de coneixement i 
el grau de coneixement d‟and, not i or com a operadors booleans per a fer una recerca d‟informaciñ 
(Ji-quadrat de Pearson= 170,055; g.l.= 3; x

2
= 0.000) 

76
 S‟han detectat diferències estadísticament significatives entre la variable Àrea de coneixement i 

el grau de coneixement del símbol positiu com a operador booleà per a fer una recerca 
d‟informaciñ (Ji-quadrat de Pearson= 33,779; g.l.= 1; x

2
= 0.000) 

77
 S‟han detectat diferències estadísticament significatives entre la variable Àrea de coneixement i 

el grau de coneixement del símbol negatiu com a operador booleà per a fer una recerca 
d‟informaciñ (Ji-quadrat de Pearson= 64,528; g.l.= 3; x

2
= 0.000) 

78
 S‟han detectat diferències estadísticament significatives entre la variable Àrea de coneixement i 

el grau de coneixement de les cometes com a operador booleà per a fer una recerca d‟informaciñ 
(Ji-quadrat de Pearson= 23,840; g.l.= 3; x

2
= 0.000) 

79
 S‟han detectat diferències estadísticament significatives entre la variable Àrea de coneixement i 

el grau de coneixement de l‟asterisc com a operador booleà per a fer una recerca d‟informaciñ (Ji-
quadrat de Pearson= 23,384; g.l.= 3; x

2
= 0.000) 
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Gràfic 4.49. Percentatges de resposta sobre el coneixement dels operadors booleans 

per curs 

 

 

4.4.3. Grau d’utilització dels operadors booleans per a la recerca 

d’informació acadèmica 

Tal i com assenyala l‟ACRL-ALA (2000), i com ja es comentava a 

anteriors apartats d‟aquest estudi, l‟alumne competent en l‟accés i ús de la 

informació construeix i posa en pràctica estratègies de recerca 

dissenyades eficaçment; això es tradueix en què aquest estudiant posa en 

pràctica l‟estratègia de rescerca a diversos sistemes de recuperaciñ 

d‟informació, emprant diferents llenguatges de comandament, protocols i 

paràmetres de recerca, i un exemple tangible d‟això és que utilitza els 

operadors booleans que coneix. 
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Per tal de valorar el nivell de consecució dels resultats proposats 

per l‟ACRL-ALA, es va incloure al qüestionari d‟avaluaciñ de les habilitats 

informacionals de l‟alumnat de la Universitat de les Illes Balears, l‟ítem 

38B, que s‟iniciava amb l‟exposiciñ del 38A però amb la variant de la 

freqüència d‟ús dels operadors Booleans esmentats amb anterioritat: En 

el quadre següent s’anomenen una sèrie d’accions i operadors de cerca a 

Internet. Amb quina freqüència els empres per tal de cercar informació 

amb finalitats acadèmiques? En aquest cas, les possibilitats de resposta 

tenien 5 nivells que anaven des de Mai fins a Sempre, passant per De 

vegades, Sovint i Molt sovint. 

A nivell de resultats generals, i segons la resposta del propi 

alumnat universitari, l‟operador booleà més utilitzat sñn les cometes (“”) 

amb un 16,8% d‟estudiants que diu emprar-les Molt sovint o Sempre. El 

segon operador que s‟utilitza més és el signe més (+) amb un 6,3% 

d‟alumnat que el fa servir Molt sovint o Sempre. Seguidament estan els 

operadors and, not i or, que s‟utilitzen amb aquesta mateixa freqüència en 

un 3,2% dels casos; despré se situa l‟asterisc (*) el qual empren Molt 

sovint o Sempre el 2,6% de les persones enquestades. Al nivell inferior de 

la llista que s‟està dibuixant es troba el signe menys (-) amb un 95% 

d‟alumnat que diu que només l‟utilitza De vegades o Mai. 

En funciñ de l‟edat, pel què fa a la utlitzaciñ d‟and, not i or, sembla 

que aquesta és més elevada entre l‟alumnat major de 30 anys: un 5% diu 

que l‟empra Molt sovint, mentre que aques percentatge no sobrepassa el 
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2,5% en la resta de grups d‟edat (veure Gràfic 4.50.). També és aquest 

col·lectiu d‟estudiants de més edat el què té el percentatge de resposta 

més alt a l‟hora de dir que empra aquest tipus d‟operadors Sovint (amb un 

8,3% de resposta). El col·lectiu que menys els utilitza és el més jove, 

l‟alumnat d‟entre 17 i 20 anys. 

D‟altra banda, el signe de suma (+) és més utilitzat entre l‟alumnat 

de 26 i 30 anys, amb un 9,4% total que diu que l‟empra Molt sovint o 

Sempre. De tota manera, els estudiants majors de 30 anys, encara que 

sñn els què presenten un percentatge més elevat de resposta a l‟opciñ 

Sovint (amb un 8,6%) també són els què més asseguren que no utilitzen 

Mai aquest operador booleà (amb un 74,1% de resposta). 

El signe menys (-) l‟empra principalment l‟alumnat més jove: un 

2,1% dels estudiants d‟entre 17 i 20 anys afirma que l‟utilitza Molt sovint o 

Sempre, tot i que seguit de ben aprop per l‟alumnat d‟entre 21 i 25 anys 

(amb un 1,8% de resposta) el d‟entre 26 i 30 anys (amb un 1,4%) i, 

finalment, els estudiants d‟edat més elevada, que no han donat ni una 

sola resposta dintre de Molt sovint o Sempre (0%). Així, es pot apreciar 

que existeix una relaciñ inversament proporcional entre la freqüència d‟ús 

del símbol negatiu (-) com a operador booleà i l‟augment en l‟edat de 

l‟alumnat.  

Pel què fa a les cometes (“”) tal i com s‟ha comentat abans, aquest 

és l‟operador més utilitzat per l‟alumnat en general, i per grups d‟edat, els 

què més l‟empren sñn els estudiants d‟entre 26 i 30 anys (un total del 
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21,1% diu que l‟utilitza Molt sovint o Sempre). En aquest cas, per grups 

d‟edat, no és el mateix grup el què presenta percentatges de resposta 

més baixos a les freqüències d‟utilitzaciñ més altes, el què després és el 

què més vegades diu que Mai empra aquesta eina: el col·lectiu que 

menys ha assenyalat que Molt sovint o Sempre utilitza les cometes és el 

que té entre 21 i 25 anys, però no és aquest el grup d‟edat que més ha dit 

que Mai les empra; en aquest cas són els estudiants de més de 30 anys 

els què més assenyalen que Mai utilitzen les cometes (veure Gràfic 4.50.). 

De tota manera, resulta curiós que es torni a donar una relació 

inversament proporcional entre el percentatge de resposta adjudicat a 

l‟opciñ Sovint i l‟augment en l‟edat de l‟alumnat: a mesura que es va 

incrementant l‟edat dels estudiants, disminueix el percentatge de resposta 

Sovint, pel què fa a l‟ús de les cometes (del 20,3% de l‟alumnat d‟entre 17 

i 20 anys es descendeix gradualment fins al 8,5% presentat per l‟alumnat 

major de 30 anys). 

Quant al nivell d‟utilitzaciñ de l‟asterisc (*) aquest l‟empra 

fonamentalment l‟alumnat de més de 30 anys (amb un 3,6% d‟estudiants 

que diuen que l‟utilitzen Molt sovint, tot i que no hi hagi ningú d‟aquest 

grup que afirmi que l‟empri Sempre). Per altra banda, l‟alumnat que més 

vegades assenyala que Mai utilitza l‟asterisc com a operador booleà és el 

què té entre 21 i 25 anys, amb un 85% de resposta, molt per sobre del 

segon grup que més ha assenyalat aquesta opciñ, l‟alumnat d‟entre 26 i 

30 anys, amb un 78,7% de resposta. En aquest cas en particular sí que es 

pot apreciar una relaciñ directament proporcional entre l‟augment en el 
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percentatge de resposta a l‟opciñ sovint i l‟edat de l‟alumnat: del 6,2% 

d‟estudiants d‟entre 17 i 20 anys que diu que Sovint utilitza l‟asterisc, el 

percentatge de resposta per grups d‟edat va augmentant gradualment fins 

a arribar al 10,7% expressat per l‟alumnat de més de 30 anys. 

De fet, tal i com s‟ha confirmat amb l‟encreuament de les respostes 

donades pels alumnes dels distints grups d‟edat, s‟evidencien diferències 

significatives80 entre la variable Edat i la utilitzaciñ de l‟asterisc (consultar 

Taula 4.24. on apareixen els resultats del càlcul de les mitjanes) com a 

operador booleà. 

Edat  Mitjana  Desviació típica 

Entre 17 i 20 anys  1,38  0,795 

Entre 21 i 25 anys  1,24  0,645 

Entre 26 i 30 anys  1,33  0,723 

Més de 30 anys  1,43  0,828 

 

Taula 4.24. Mitjanes i Desviaciñ Típica per edats a l‟hora d‟utilitzar l‟asterisc com a 

operador booleà (ANOVA d‟un factor) 

 

                                                           
80

 S‟han detectat diferències estadísticament significatives entre la variable Edat i la freqüència 
d‟ús de l‟asterisc (F= 2,626; sig.= 0.049) 



CAPÍTOL IV. RESULTATS                                                                                                             215 
 

 

 

Gràfic 4.50. Percentatges de resposta sobre l‟ús dels diferents operadors booleans per 

grups d‟edat 

 

En funciñ del gènere de l‟alumnat, la freqüència d‟ús dels distints 

operadors booleans que es plantegen pateix fluctuacions. És el cas, em 

primer lloc, del nivell d‟ús d‟and, not i or: els homes sñn principalemnt els 

què empren aquests operadors, tot i que sigui de manera minòritària, amb 

un 5,4% d‟estudiants que diuen utilitzar-los Molt sovint o Sempre, enfront 

del 2% de les noies que asseguren fer-ho amb la mateixa freqüència. Ells 

també són els què, lleugerament, presenten percentatges de resposta 

més alts a l‟opciñ Sovint, amb un 7,8% davant el 6,5% de les dones. Així, 

són elles les què asseguren amb més rotunditat que Mai empren aquests 

operadors, amb un 77,5% de resposta, gairebé 7 punts més que els nois 

(que es queden amb un 70,9%). 
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De fet, amb la realitzaciñ de l‟anàlisi comparativa de les mitjanes 

(amb la Prova T per a mostres independents) s‟aprecia que existeixen 

diferències estadísticament significatives entre ambdós grups pel què fa a 

l‟ús dels operadors and, not i or: mentre que la mitjana de resposta dels 

homes se situa al‟1,49 (amb una desviaciñ típica del 0,891) la de les 

dones només arriba a l‟1,34 (amb una desviaciñ típica del 0,712)81. 

L‟ús del símbol de suma (+) en canvi, no presenta tantes 

diferències pel què fa a la seva freqüència (expressada) d‟ús per part dels 

nois i les noies. Sembla ser que elles també l‟empren menys (com en el 

cas d‟and, not i or), però de manera no tan acusada: les dones diuen que 

Mai empren el símbol + en un 68,7% dels casos, mentre que els homes 

diuen el mateix en un 66,1% de les ocasions. A més, són elles les que 

assenyalen en més ocasions que utilitzen Sempre aquest operador, amb 

un percentatge de resposta del 2,4%, mentre que ells només diuen fer-ho 

amb aquesta freqüència en un 1,7%, tot i què en el cas de Molt sovint són 

ells qui mostren un major ús, amb un 5,1%, mentre que l‟alumnat femení 

es queda amb un 3,6% de resposta. 

Pel què fa al nivell d‟ús del símbol negatiu (-) aquest sí que 

presenta diferències substancials en funció de la resposta donada per 

homes i per dones (veure Gràfic 4.51.): les noies diuen en més ocasions 

que Mai l‟empren (amb un 89,5% de resposta) mentre que ells són els 

què majoritàriament trien l‟opciñ De vegades (amb un 10,9% enfront del 

                                                           
81

 S‟han detectat diferències estadísticament significatives entre la variable Gènere i l‟ús d‟and, not 
i or com a operadors booleans (t= 2,727 i 2,535; sig.= 0.007 i 0.012 respectivament). 
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6,2% de l‟alumnat femení). D‟altra banda, tot i que ambdñs grups 

presentin el mateix percentatge de resposta a l‟opciñ Sempre (un 0,4%) 

són ells els què afirmen en un percentatge superior que empren el símbol 

negatiu Molt sovint, amb un 2,1%, un punt per sobre de la resposta 

donada per les dones. 

Una vegada més, a través de l‟anàlisi comparativa de les mitjanes 

(amb la Prova T per a mostres independents) s‟aprecia que existeixen 

diferències estadísticament significatives entre ambdós grups pel què fa a 

l‟ús del símbol negatiu com a operador booleà: mentre que la mitjana de 

resposta dels homes se situa en l‟1,26 (amb una desviaciñ típica de 

0,665) la de les dones només arriba a l‟1,17 (amb una desviaciñ típica de 

0,550)82. 

Les cometes són emprades gairebé amb la mateixa intensitat tant 

pels nois com per les noies: aquestes darreres diuen que no les utilitzen 

Mai en un 37,1% dels casos, mentre que els nois diuen el mateix amb un 

percentatge del 37,6%. En les úniques opcions de resposta que 

s‟aprecien algunes diferències és en la de Sempre, on ells l‟assenyalen en 

un 7,3% de les ocasions i elles en un 3,6%, i en la de De vegades, on ells 

la marquen en un percentatge del 24,1% dels casos i les noies en un 

28,7%. 

                                                           
82

 S‟han detectat diferències estadísticament significatives entre la variable Gènere i la freqüència 
d‟ús del símbol de resta com a operador booleà (t= 2,292 i 2,154; sig.= 0.022 i 0,032 
respectivament). 
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Finalment, per gènere, sí que es detecten diferències entre les 

respostes donades davant l‟ús de l‟asterisc com a operador booleà (veure 

Gràfic 4.51.): un 83,8% de les dones diu no emprar-lo Mai, mentre que 

aquest percentatge entre els homes només arriba al 75,3% dels 

subjectes. De fet, tot i que cap noi digui que Sempre utilitza l‟asterisc i 

aquesta opciñ l‟assenyali el 0,7% de les noies, sñn ells els què més diuen 

que empren aquesta eina Molt sovint, amb un 3,4% de resposta, mentre 

que elles només l‟assenyalen en un 1,4%. Així i tot, les diferències més 

notables es troben en les opcions Sovint, on ells l‟escullen en un 8,8% 

dels casos i elles només en un 4,7%, i De vegades, on torna a ser la 

resposta masculina la majoritària, amb un 12,5% enfront del 9,3% donat 

per les dones. 

Així, a l‟hora de realitzar l‟anàlisi comparativa de les mitjanes (amb 

la Prova T per a mostres independents) s‟aprecia que existeixen 

diferències estadísticament significatives entre ambdós grups i l‟ús de 

l‟asterisc com a operador booleà: mentre que la mitjana de resposta dels 

homes se situa a l‟1,40 (amb una desviaciñ típica de 0,789) la de les 

dones només arriba a l‟1,26 (amb una desviaciñ típica de 0,677)83. 

                                                           
83

 S‟han detectat diferències estadísticament significatives entre la variable Gènere i la freqüència 
d‟ús de l‟asterisc com a operador booleà (t= 2,803 i 2,675; sig.= 0.005 i 0,008 respectivament). 
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Gràfic 4.51. Percentatges de resposta sobre l‟ús dels diferents operadors booleans per 
gènere 

 

Quant a la freqüència d‟ús dels distints operadors booleans en 

funció de les àrees de coneixement a les quals es troben adscrits els 

estudiants universitaris, s‟han evidenciat fortes variacions entre les 

respostes donades per l‟alumnat de cada branca (veure Gràfic 4.52.). 

L‟alumnat de Ciències de la Salut és el què assegura que més ús 

fa d‟and, not i or, amb un 6,1% de resposta total per a les opcions de Molt 

sovint i Sempre, mentre que la resta de grups no supera el 4,7% (en el 

cas de l‟alumnat de Ciències Experimentals) o tot just s‟hi aprecia un 2% 

de resposta per a les dues opcions en total, com és el cas dels estudiants 

de Ciències Socials i Jurídiques, que a més és el grup que més assenyala 

que Mai utilitza aquests booleans, amb un 83,2% d‟individus que marquen 

aquesta opciñ. També és l‟alumnat de Ciències de la Salut el què més 
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sobresurt pel què fa al percentatge de resposta a l‟opciñ Sovint, amb un 

13,6%, quan la resta de col·lectius no sobrepassen el 9,3% (Humanitats) 

o ni tan sols arriben al 5% de resposta (Ciències Socials i Jurídiques amb 

només un 4,8%) 

Pel què fa a l‟encreuament de les respostes donades pels alumnes 

de les distintes branques, s‟evidencien diferències significatives84 entre la 

variable Àrea de coneixement i la utilització dels booleans and, not i or 

(consultar Taula 4.25. on apareixen els resultats del càlcul de les 

mitjanes) en funciñ de les freqüències d‟ús expressades pel propi alumnat 

universitari. 

Àrea de coneixement  Mitjana  Desviació típica 

CC. Socials i Jurídiques  1,26  0,637 

Humanitats  1,44  0,934 

CC. Experimentals  1,52  0,882 

CC. de la Salut  1,78  0,975 

 

Taula 4.25. Mitjanes i Desviaciñ Típica per àrees de coneixement a l‟hora d‟utilitzar els 
operadors booleans and, not i or (ANOVA d‟un factor) 

 

L‟ús del símbol positiu (+) es troba lleugerament més estès entre 

l‟alumnat de Ciències Experimentals: un 8,6% d‟estudiants d‟aquest grup 

diu que l‟utilitza Molt sovint o Sempre. De tota manera, s‟ha de destacar 

que no hi ha cap alumne d‟Humanitats que digui que empra el símbol + tot 

                                                           
84

 S‟han detectat diferències estadísticament significatives entre la variable Àrea de coneixement i 
l‟ús dels operadors booleans and, not i or (F= 19,109; sig.= 0.000) 
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i que un 7,3% d‟estudiants d‟aquest col·lectiu afirma que l‟utilitza Sempre. 

Així i tot, també sñn els individus d‟aquest grup els què més diuen que 

Mai empren aquest booleà: un 73,2% assenyala aquesta opció, mentre 

que la resta de grups no sobrepassen el 68,7% (Ciències Socials) o es 

queden en el 62,7% com és el cas de Ciències Experimentals. L‟alumnat 

de Ciències de la Salut, per la seva banda, només destaca en l‟ús del 

signe + per ser el què té un percentatge de resposta més alt a l‟hora de dir 

que l‟utilitza només De vegades, amb un 22,6%. 

Tal i com ja es comentava a nivell dels resultats generals, el símbol 

negatiu (-) és el menys estès entre l‟alumnat, i per branques de 

coneixement destaca un cop més l‟alumnat de Ciències Experimentals per 

ser el què més l‟empra, amb un 4,9% d‟estudiants que assenyalen que 

l‟utilitzen Molt sovint o Sempre. Cal destacar que aquestes dues 

possibilitats (Molt sovint i Sempre) no han estat escollides ni una sola 

vegada per cap dels alumnes d‟Humanitats ni de Ciències de la Salut, 

essent els primers els què presenten un percentatge de resposta 

lleugerament més alt a l‟hora de dir que Mai l‟empren respecte dels 

segons (amb un 87,2% enfront d‟un 87% respectivament); així i tot, és 

l‟alumnat de Ciències Socials qui es mostra més rotund a l‟hora de dir que 

no utilitza Mai el símbol negatiu: un 90% dels estudiants d‟aquesta branca 

de coneixement assenyalen aquesta opció. 
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De fet, aquestes respostes tan marcades donades pels alumnes de 

les diferents branques, evidencien diferències significatives85 entre la 

variable àrea de coneixement i la freqüència d‟utilitzaciñ del símbol 

negatiu (consultar Taula 4.26. on apareixen els resultats del càlcul de les 

mitjanes). 

Àrea de coneixement  Mitjana  Desviació típica 

CC. Socials i Jurídiques  1,16  0,548 

Humanitats  1,15  0,432 

CC. Experimentals  1,40  0,838 

CC. de la Salut  1,15  0,420 

 

Taula 4.26. Mitjanes i Desviaciñ Típica per àrees de coneixement a l‟hora d‟utilitzar el 

símbol negatiu (ANOVA d‟un factor) 

 

La freqüència d‟ús de les cometes s‟identifica com a més estesa 

entre l‟alumnat de Ciències Experimentals, essent aquest el què més diu 

que les empra Molt sovint o Sempre (amb un 23,3% de resposta total). Els 

estudiants que mostren un percentatge més baix en aquestes dues 

opcions de resposta és el de Ciències de la Salut, amb un 14,3% total (tot 

i que és el grup que més respon que les empra Sovint, amb un 21,8%), 

encara que és l‟alumnat d‟Humanitats el què més assenyala que Mai 

utilitza les cometes, amb un 40% de resposta (veure Gràfic 4.52.). 

                                                           
85

 S‟han detectat diferències estadísticament significatives entre la variable Àrea de coneixement i 
l‟ús del símbol negatiu (-) com a operador booleà (F= 6,543; sig.= 0.000) 
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De fet, s‟evidencien diferències significatives86 entre la variable 

Àrea de coneixement i la freqüència d‟utilitzaciñ de les cometes (consultar 

Taula 4.27. on apareixen els resultats del càlcul de les mitjanes) com a 

operador booleà. 

Àrea de coneixement  Mitjana  Desviació típica 

CC. Socials i Jurídiques  2,14  1,182 

Humanitats  2,25  1,373 

CC. Experimentals  2,45  1,263 

CC. de la Salut  2,15  1,104 

 

Taula 4.27. Mitjanes i Desviació Típica per àrees de coneixement a l‟hora d‟utilitzar les 

cometes (ANOVA d‟un factor) 

 

En el cas de la freqüència d‟utilitzaciñ de l‟asterisc, és l‟alumnat de 

Ciències de la Salut el què destaca per fer-lo servir més: un 3,1% 

assenyala que l‟empra Molt sovint, méntre que la resta de col·lectius 

només arriben al 2,6% (com és el cas de l‟alumnat de Ciències 

Experimentals). En l‟ús d‟aquest booleà s‟ha de destacar que només 

l‟alumnat de Ciències Socials ha assenyalat, tot i que amb un percentatge 

molt baix, que Sempre l‟utilitza, amb un 0,8%, ja que l‟alumnat de la resta 

de grups no ha marcat aquesta possibilitat de resposta ni una sola 

vegada. Sorprèn, de tota manera que, tot i com es comentava fa un 

moment, sigui l‟alumnat de Ciències de la Salut el què més freqüència 

d‟ús de l‟asterisc mostra, també és el grup d‟estudiants que, a la vegada, 

                                                           
86

 S‟han detectat diferències estadísticament significatives entre la variable Àrea de coneixement i 
la freqüència d‟ús de les cometes (F= 3,076; sig.= 0.016) 
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més assenyala que Mai l‟utilitza, amb un 83,8% de resposta (veure Gràfic 

4.52.). Evidentment, això s‟explica perquè, al mateix temps, també és 

l‟alumnat que menys diu que empri aquest booleà De vegades (amb un 

6,9% de resposta enfront del 10,7% de Ciències Socials o el 15% 

d‟Humanitats). 

 

 

Gràfic 4.52. Percentatges de resposta sobre l‟ús dels diferents operadors booleans per 

àrea de coneixement 

 

El nivell d‟utilitzaciñ dels booleans and, not i or és més alt entre 

l‟alumnat de quart que entre la resta de cursos: un 4,6% d‟estudiants 

d‟aquest curs assegura que els utilitza Molt sovint o Sempre, mentre que 

el curs que més se li acosta és el de cinquè, amb un 4,4% de resposta a 

aquestes dues opcions. Destaca, en aquest cas, que cap estudiant de 

segon ni de tercer curs assenyalin l‟opciñ Sempre (0%); de fet, són els 
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alumnes matriculats a segon els què presenten el percentatge més alt a 

l‟hora de dir que Mai utilitzen and, not i or, amb un 77,4% de resposta, tot i 

que també són els què destaquen per ser els què més contesten que 

Sovint empren aquests booleans, amb un percentatge del 9% enfront del 

presentat per l‟alumnat de quart, amb un 8,1% o els de primer, amb un 

6,1% (veure Gràfic 4.53.). 

En el cas del símbol de suma (+), destaca també l‟alumnat de quart 

per ser el què amb més freqüència diu que l‟utilitza: un 10,2% assegura 

que l‟empra Molt sovint o Sempre, mentre que el segon lloc en grau d‟ús 

d‟aquest booleà l‟ocupen per igual els estudiants matriculats de segon i 

tercer cursos (amb un 6,9% de resposta en ambdós casos) i el darrer 

l‟alumnat de cinquè, ja que cap estudiant d‟aquest grup assenyala que 

empri el símbol de suma Molt sovint o Sempre (0%). Una dada curiosa 

que s‟ha obtingut pel què fa a la utlització del signe + és que existeix una 

relaciñ directament proporcional entre el percentatge de resposta a l‟opciñ 

Sovint i els cursos: mentre que l‟alumnat de primer assenyala aquesta 

possibilitat de respota en un 5% dels casos, aquest percentatge va 

augmentant gradualment a mesura que es passa al curs superior, fins que 

entre l‟alumnat de cinquè curs es localitza un 10,6% de resposta. 

Així, de fet, s‟aprecien diferències significatives87 entre la variable 

Curs i la freqüència d‟utilitzaciñ del símbol de suma (consultar Taula 4.28. 

                                                           
87

 S‟han detectat diferències estadísticament significatives entre la variable Curs i la freqüència 
d‟ús del símbol de suma (+) com a operador booleà (F= 3,136; sig.= 0.014) 
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on apareixen els resultats del càlcul de les mitjanes) expressada per 

l‟alumnat universitari. 

Curs  Mitjana  Desviació típica 

Primer  1,41  0,772 

Segon  1,55  0,903 

Tercer  1,63  1,014 

Quart  1,67  1,140 

Cinquè  1,32  0,663 

 

Taula 4.28. Mitjanes i Desviaciñ Típica cursos a l‟hora d‟utilitzar el símbol de suma 
(ANOVA d‟un factor) 

 

El símbol de resta (-) és més emprat, en aquest cas, per l‟alumnat 

matriculat a cinquè curs: un 4,5% d‟aquest diu que Molt sovint l‟utilitza, tot 

i que cap estudiant d‟aquest curs hagi assenyalat que Sempre l‟empri 

(0%). D‟altra banda, l‟alumnat de tercer només diu utilitzar aquest booleà 

Molt sovint en un 0,5% dels casos, el mateix percentatge que escull 

l‟opciñ Sempre, tot i que no és el grup que admeti més categòricament 

que no empri el signe negatiu: l‟alumnat de segon curs és qui presenta el 

percentatge més elevat a l‟hora de dir que Mai utilitza el símbol de resta. 

Això sí, els grups d‟alumnes que més diuen que només l‟empren De 

vegades són els de tercer i quart (9,1% en ambdós casos) essent aquests 

darrers els què també presenten els percentatges més elevats a l‟opciñ 

Sovint (amb un 4,6%). 
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L‟alumnat de quart curs, de fet, és el què més assegura utilitzar les 

cometes Molt sovint o Sempre, amb un 22,2% total, mentre que els 

estudiants que menys assenyalen aquestes dues opcions són el de 

primer, entre els quals només es recull un 12,7% de respostes. Així i tot, 

és l‟alumnat de segon el què tria principalment l‟opciñ més taxativa a 

l‟hora de dir que no utilitza aquest booleà: un 40,1% d‟aquest alumnat diu 

que Mai empra les cometes. Així i tot, també s‟ha d‟esmentar que és el 

col·lectiu de segon curs el què més assenyala que utilitza aquest booleà 

Sovint, amb un 20,9% de resposta. Finalment, són els estudiants de 

cinquè curs els què més afirmen que només les utilitzen De vegades (amb 

un 39,1% de resposta enfront del 32,4% que presenta l‟alumnat de primer 

o el 21,8% de quart). 

Pel què respecta a la freqüència d‟ús de l‟asterisc, l‟alumnat que 

destaca per fer-lo servir Molt sovint és el de darrer curs: els estudiants de 

cinquè diuen que l‟empren amb aquesta intensitat en un 4,3% dels casos, 

mentre que la resta de cursos no arriben ni al 3% de resposta. S‟ha de 

destacar, a més, que només l‟alumnat de dos cursos en particular ha 

assenyalat que utilitzi l‟asterisc Sempre: els estudiants de primer, amb un 

1,3% de resposta, i els de quart curs, amb un 0,5%. D‟altra banda, sñn els 

alumnes de segon els qui més opten per dir que Mai utilitzen aquest 

booleà, amb un 83,9% de resposta (enfront del 82,8% de l‟alumnat de 

quart o el 78,3% del de cinquè) tot i que a la vegada són els què mostren 

un percentatge de resposta més alt a l‟hora de dir que Sovint l‟utilitzen. 
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Gràfic 4.53. Percentatges de resposta sobre l‟ús dels diferents operadors booleans per 

cursos 

 

 

4.4.4. Reconeixement dels operadors booleans per a l’ampliació de 

les cerques d’informació 

Seguint amb el què ja s‟ha comentat sobre la construcciñ i posada 

en pràctica d‟estratègies de recerca eficaces assenyalat per l‟ACRL-ALA 

(2000), tot partint del fet que per tal d‟utilitzar els Booleans, l‟alumnat 

coneix el seu funcionament i en fa ús –nivells valorats als punts 4.4.2. i 

4.4.3. d‟aquest estudi–, el qüestionari inclou l‟ítem Quan fas una cerca 

d’informació a través d’una base de dades o un cercador, per tal de trobar 

més nombre de documents sobre una temàtica i ampliar el focus de 

recerca, utilitzes... Amb aquest ítem (el número 29 de l‟enquesta) es 
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pretenia avaluar si l‟alumnat de la Universitat de les Illes Balears realment 

coeixia l‟aplicaciñ pràctica dels Booleans, proposant una situaciñ 

hipotètica amb la què s‟avaluava la correcta identificació de les 

funcionalitats d‟aquests operadors. Les possibilitats de resposta a aquesta 

pregunta eren AND, el signe +, OR i no ho sé, tot partint del mateix ítem, 

ja emprat per Mittermeyer & Quirion (2003) i poder, d‟aquesta manera, 

comparar els resultats obtinguts. 

Les dades recollides a la investigaciñ canadenca s‟ha d‟avançar 

que foren molt més positives que les del nostre conjunt d‟alumnes: mentre 

que un 27,7% dels estudiants de Québec respongueren correctament a la 

pregunta plantejada a la seva enquesta, dins el grup d‟estudiants de la 

Universitat de les Illes Balears només ha assenyalat l‟opciñ adequada 

d‟aquesta qüestiñ un 4,1%. 

Per edats, el grup que obtingué un percentatge de resposta 

correcta més elevat fou el d‟entre 21 i 25 anys, tot i que aquest col·lectiu 

és el què presenta un percentatge més alt de resposta de No ho sé. 

Finalment, el grup d‟alumnat d‟entre 26 i 30 anys és el que intentà donar 

alguna resposta sense tenir-ne coneixement (amb un 32,1% de resposta 

no correcta –sumatori resultant de l‟opciñ + i de l‟opciñ AND–), a la 

vegada que és el col·lectiu en el què els subjectes presenten el 

percentatge més baix de No ho sé, amb un 64,3% de resposta (veure 

Gràfic 4.54.). 
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Gràfic 4.54. Percentatges de resposta sobre l‟operador booleà assenyalat com a 

necessari per ampliar el focus d‟una recerca per grups d‟edat 

 

Pel què fa al gènere de l‟alumnat, es localitzen diferències 

estadísticament significatives entre els distints grups88: els nois són els 

què han assenyalat amb un percentatge superior la resposta correcta 

(amb un 8,5% enfront de l‟1,8% de les dones –veure Gràfic 4.55.–), però 

també s‟ha de destacar que sñn elles les què admeten en un percentatge 

més elevat que desconeixen la resposta correcta a la qüestió plantejada, 

amb un 72,7% enfront del 60,9% dels nois. Ells intenten encertar l‟opciñ 

adequada assenyalant també amb un percentatge més elevat la resta de 

possibilitats; així, un 30,6% del total d‟homes assenyala com a correctes 

les opcions AND i +, mentre que aquestes dues opcions només són 

triades per un 25,5% de les dones. 

                                                           
88

 S‟han detectat diferències estadísticament significatives entre la variable Gènere i el 
reconeixement de l‟operador booleà necessari per a ampliar el focus d‟una recerca (Ji-quadrat de 
Pearson= 35,034; g.l.= 3; x

2
= 0.000) 
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Gràfic 4.55. Percentatges de resposta sobre l‟operador booleà assenyalat com a 
necessari per ampliar el focus d‟una recerca per gènere 

 

Els resultats obtinguts per àrea de coneixement revelen que 

existeixen també diferències estadísticament significatives89 entre l‟àrea 

de coneixement a la qual està adscrit l‟alumnat i la resposta donada per 

aquest: mentre que el percentatge més elevat d‟estudiants que escullen 

l‟opciñ correcta es correspon a l‟alumnat de Ciències Experimentals (amb 

un 10,8% de resposta) seguit pels estudiants de Ciències de la Salut (amb 

un 9,1%) és l‟alumnat de Ciències Socials i Jurídiques el què admet amb 

un percentatge més elevat de resposta que desconeix l‟opciñ correcta 

(79,5%); a la vegada, també sñn els individus d‟aquesta branca de 

coneixement els què assenyalen en un percentatge menor la resposta 

correcta (només un 1,5%). També cal afegir que ha estat l‟alumnat de 

Ciències de la Salut el què més ha intentat “esbrinar” la resposta correcta 

                                                           
89

 S‟han detectat diferències estadísticament significatives entre la variable Àrea de coneixement i 
el reconeixement de l‟operador booleà necessari per a ampliar el focus d‟una recerca (Ji-quadrat 
de Pearson= 208,455; g.l.= 9; x
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assenyalant amb un percentatge de resposta molt alt les opcions 

incorrectes: un total del 57,5% (veure Gràfic 4.56.) dels estudiants 

d‟aquesta àrea de coneixement ha marcat el símbol + o AND intentant 

encertar la resposta adequada a la pregunta. 

 

Gràfic 4.56. Percentatges de resposta sobre l‟operador booleà assenyalat com a 

necessari per ampliar el focus d‟una recerca per gènere 

 

Finalment, per cursos, el grup de cinquè és el que més assenyala 

la resposta correcta, amb un 10,4% de l‟alumnat d‟aquest curs que marca 

l‟opciñ OR (veure Gràfic 4.57.), tot i que també són els estudiants 

matriculats en aquest curs els què més intenten donar amb la resposta 

correcta assenyalant en més ocasions les dues opcions no errònies (en 

total, el 33,4% de l‟alumnat de cinquè opta pel símbol + o AND), mentre 

que sñn els estudiants de tercer els què més admeten no conèixer l‟opciñ 

correcta, amb un 72,7% de resposta. De fet, s‟han localitzat diferències 
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estadísticament significatives90 entre el curs de l‟alumnat i l‟opciñ triada 

per aquest a l‟hora d‟escollir l‟operador booleà amb què ampliarien el 

focus d‟una recerca d‟informaciñ. 

 

Gràfic 4.57. Percentatges de resposta sobre l‟operador booleà necessari per ampliar el 

focus d‟una recerca per cursos 

 

 

4.5. Avaluació i tractament de la informació 

4.5.1. Identificació dels indicadors de fiabilitat per tal d’avaluar la 

informació 

La capacitat de realitzar avaluacions de la informació, així com de 

les fonts de les què aquesta prové, de forma crítica és un element 

imprescindible dintre de les competències informacionals. En el marc de 
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 S‟han detectat diferències estadísticament significatives entre la variable Curs i el reconeixement 
de l‟operador booleà necessari per a ampliar el focus d‟una recerca (Ji-quadrat de Pearson= 
35,396; g.l.= 12; x
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la Norma 3 de l‟ACRL-ALA (2000) es considera que l‟alumnat ha de 

posseir la capacitat d‟articular i aplicar uns criteris inicials per tal d‟avaluar 

la informaciñ i les seves fonts, i com a exemple d‟això es determina que 

l‟estudiant ha d‟examinar i comparar la informaciñ de diverses fonts per tal 

d‟avaluar la seva fiabilitat, validesa, correcció, autoritat, oportunitat i punt 

de vista o esbiaixament. 

En funció de tot això, es determinà incloure en el qüestionari la 

pregunta Dintre d’una pàgina web, a l’hora de destriar la fiabilitat de la 

informació que hi trobam, en quin dels següents indicadors creus que 

convé fixar-se principalment? D‟aquesta manera, es pretenia avaluar si 

l‟alumnat posseia uns criteris clars d‟avaluaciñ de les pàgines web o si, 

pel contrari, el grau de fiabilitat que concedia a la informació localitzada 

depenia de criteris arbitraris o superficials (l‟extensió de la pàgina o 

l‟accessibilitat, per exemple) tot això en funció de les opcions que se li 

oferien (autoria, accessibilitat, data, extensió o bé si no es fixava en cap 

indicador en particular) per tal que en destriàs només una. 

Els resultats generals resulten, a grans trets, essencialment 

negatius: tot i que l‟opciñ més escollida pel total d‟alumnat universitari és 

la que correspon a l‟autor del document (l‟opciñ correcta, en aquest cas), 

aquesta resposta només ha estat triada per un 38,9% dels estudiants (una 

mica més d‟una tercera part d‟aquests) mentre que més d‟una cinquena 

part de l‟alumnat enquestat (el 20,4%) assegura que no es fixa en cap 
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indicador en particular per tal de destriar la fiabilitat de la informació 

continguda dintre d‟una pàgina web. 

Així i tot, s‟ha de valorar positivament que la segona resposta més 

escollida per l‟alumnat es correspon a la segona opciñ correcta per ordre 

d‟importància: la data d‟actualitzaciñ, amb un 23,4% d‟estudiants que l‟han 

triada. De tota manera, sorprèn també que un 7,3% dels enquestats trïin 

l‟extensiñ de la pàgina com a criteri fiable d‟avaluaciñ d‟una web. 

En el cas dels resultats obtinguts pels distints grups d‟edat, s‟han 

localitzat diferències estadísticament significatives91 amb les respostes 

triades per l‟alumnat. Així, el grup d‟edat d‟entre 26 i 30 anys és el què 

mostra un major domini dels criteris d‟avaluaciñ necessaris, assenyalant 

l‟autoria de la web per part d‟un 55% dels estudiants d‟aquesta edat 

(veure Gràfic 4.58.). D‟altra banda s‟ha de destacar que és l‟alumnat de 

més de 30 anys, el què assenyala en més ocasions que no es fixa en cap 

indicador, amb un 23,5% de resposta, seguit de ben aprop pels estudiants 

més joves (els què tenen entre 17 i 20 anys) que han escollit aquesta 

resposta en un 23,4% dels casos. 

De fet, és entre l‟alumnat de menys edat (el grup d‟entre 17 i 20 

anys) on es localitzen la majoria de casos que han assenyalat la resposta 

més absurda (Extensió de la pàgina com a indicador de fiabilitat d‟una 

                                                           
91

 S‟han detectat diferències estadísticament significatives entre la variable edat i resposta de 
l‟alumnat a l‟hora de destriar l‟indicador de fiabilitat d‟una web (Ji-quadrat de Pearson= 25,851; g.l.= 
12; x

2
= 0.011) 
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web) amb un 9,7% de subjectes que l‟han escollida, mentre que el grup 

d‟edat que menys ha triat aquesta opciñ ha estat el d‟entre 26 i 30 anys. 

 

Gràfic 4.58. Percentatges de resposta sobre l‟indicador de fiabilitat més important a 

l‟hora de destriar la informaciñ d‟una web per grups d‟edat 

 

A l‟hora d‟assenyalar l‟indicador necessari per tal d‟avaluar la 

fiabilitat de la informaciñ localitzada a través d‟una pàgina web, no 

existeixen grans diferències en funció del gènere de l‟alumnat: els 

resultats semblen apuntar que els homes tenen menys habilitat a l‟hora de 

discriminar la informació (o almenys tenen menys clars els indicadors més 

fiables), ja que un 38,4% dels nois assenyala la resposta correcta (enfront 

del 39,4% de les noies) un 23,2% es decanta per la data d‟actualitzaciñ i, 

el què és més preocupant, un 9,9% assenyala l‟extensiñ de la pàgina com 

a indicador de fiabilitat (enfront del 5,6% de les dones). 
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D‟altra banda, i tal i com s‟aprecia al Gràfic 4.59., s‟ha de destacar 

que són les alumnes les què presenten un percentatge més elevat de 

resposta a l‟hora d‟assenyalar que no es fixen en cap indicador a l‟hora 

d‟avaluar una web: un 21,6% d‟aquestes enfront del 17,9% dels homes. 

 

Gràfic 4.59. Percentatges de resposta sobre l‟indicador de fiabilitat més important a 

l‟hora de destriar la informaciñ d‟una web per gènere 

 

Quant a la resposta donada per l‟alumnat en funciñ de l‟àrea de 

coneixement a la què es troben adscrits/tes, s‟han localitzat diferències 

estadísticament significatives entre la branca de coneixement i l‟indicador 

de fiabilitat escollit92: el col·lectiu que té un percentatge d‟encert més alt 

és el d‟Humanitats (amb un 66,7% de resposta), mentre que el grup que 
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 S‟han detectat diferències estadísticament significatives entre la variable àrea de coneixement i 
resposta de l‟alumnat a l‟hora de destriar l‟indicador de fiabilitat d‟una web (Ji-quadrat de Pearson= 
27,606; g.l.= 12; x
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menys tria l‟opciñ correcta (l‟autoria) és el de Ciències Socials i 

Jurídiques, amb només un 35,5% de resposta (veure Gràfic 4.60.). 

D‟altra banda, el percentatge de resposta més alt a l‟hora de dir 

que no es fixen en cap indicador, també ve donat per l‟alumnat de 

Ciències Socials i Jurídiques, amb un 22,3%, molt per sobre del 

percentatge localitzat entre l‟alumnat que se situa més aprop, el de 

Ciències Experimentals, amb un 18,4% de resposta dintre d‟aquesta 

mateixa opció. 

Finalment, s‟han de destacar dos punts importants: d‟una banda, 

deixar constància que cap estudiant d‟Humanitats ha escollit l‟opciñ de 

l‟accessibilitat a l‟hora de dir que és un indicador en el qual convé fixar-se 

per a destriar la fiabilitat d‟una web; d‟una altra, que el major percentatge 

de resposta localitzat dintre de l‟opciñ Extensió de la pàgina el presenta 

precisament l‟alumnat de Ciències Experimentals, amb un 11,3% de 

resposta, mentre que el grup que menys ha assenyalat aquesta opció ha 

estat el d‟estudiants de Ciències de la Salut. 
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Gràfic 4.60. Percentatges de resposta sobre l‟indicador de fiabilitat més important a 

l‟hora de destriar la informaciñ d‟una web per àrea de coneixement 

 

En funciñ del curs on es troba matriculat l‟alumnat, s‟han detectat 

diferències estadísticament significatives amb les respostes donades per 

aquest93: l‟alumnat que presenta un percentatge de resposta més elevat a 

l‟opciñ correcta (la de l‟autoria de la web) és el que es troba matriculat a 

quart curs, amb un 52,8% (veure Gràfic 4.61.). El segueix de ben aprop 

l‟alumnat de cinquè curs, amb un 50% de resposta a aquesta opció, tot i 

que aquest col·lectiu destaca fonamentalment per ser l‟únic que no 

assenyala en cap ocasiñ l‟opciñ Accessibilitat (0% de resposta) i, a la 

vegada, per presentar el percentatge més alt atorgat a l‟opciñ Data 

d’actualització (amb un 33,3% de resposta). 
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 S‟han detectat diferències estadísticament significatives entre la variable Curs i resposta de 
l‟alumnat a l‟hora de destriar l‟indicador de fiabilitat d‟una web (Ji-quadrat de Pearson= 47,146; g.l.= 
16; x

2
= 0.000) 

0

20

40

60

80

CC. Socials Humanitats CC. Experimentals CC. de la Salut

35,5%

66,7%

42,6% 42,5%

10,5%

0

8,5%

13,2%

25%

12,8%

19,1%

24,5%

6,7% 7,7%

11,3%

4,7%

22,3%

12,8%

18,4%
15,1%

Autor Accessibilitat Data d'actualització Extensió de la pàgina Cap indicador



240                                                                                                             CAPÍTOL IV. RESULTATS 
 

 

Per altra banda, els estudiants de primer i segon coincideixen en 

els seus percentatges a l‟hora de dir que no es fixen en cap indicador en 

particular (amb un 23,6% de resposta). A aquesta dada s‟hi pot afegir que 

l‟alumnat que presenta un percentatge de resposta més elevat a l‟opciñ 

Extensió de la pàgina (la possibilitat més absurda en aquest cas) és el 

què està matriculat de tercer curs. 

 

Gràfic 4.61. Percentatges de resposta sobre l‟indicador de fiabilitat més important a 

l‟hora de destriar la informaciñ d‟una web per curs 

 

 

4.5.2. Valoració dels indicadors de fiabilitat d’una web 

Per tal de continuar amb la determinació de la capacitat crítica de 

l‟alumnat a l‟hora d‟avaluar la informaciñ localitzada dintre d‟una pàgina 

web, al qüestionari es va incloure la pregunta número 25: Tot seguit 

s’assenyalen una sèrie d’indicadors per avaluar la fiabilitat d’una pàgina 
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web. Llegeix i valora de 0 a 10 el grau d’importància de cadascun d’ells a 

l’hora d’avaluar aquesta fiabilitat: autor dels continguts, nom del domini, 

data de la darrera actualització i aparença professional de la web. Amb els 

resultats obtinguts es pretenia constatar la capacitat d‟aplicar uns criteris 

inicials, de manera autònoma, a l‟avaluaciñ de la informaciñ que ja 

assenyalava l‟ACRL-ALA (2000). Els resultats obtinguts no són tan 

positius com amb l‟anterior ítem, però també s‟han d‟avaluar de manera 

òptima: la nota més aplicada a autor/s dels continguts (amb un 23,1% de 

resposta) és un 8. Al nom del domini se li atorga principalment un 5 (amb 

un 17,8% de resposta) mentre que a la Data de la darrera actualització un 

altre 8, amb un 22,4% de resposta; finalment, a l‟Aparença professional 

de la web se li ha donat majoritàriamen una valoració 7 sobre 10, amb un 

17,3% de resposta. 

Tal i com es pot apreciar al Gràfic 4.62., per grups d‟edat 

s‟observen importants diferències entre la resposta de l‟alumnat respecte 

a l‟indicador Autoria: els dos col·lectius més joves (els què tenen entre 17 

i 20 anys i els d‟entre 21 i 25) coincideixen en atorgar majoritàriament un 8 

a l‟autoria dels continguts (amb un percentatge del 22,5% i del 23,7% 

respectivament) però els estudiants de més edat (els què tenen entre 26 i 

30 anys i els majors de 30) opten majoritàriament per concedir-li a aquest 

indicador una puntuaciñ de 10 en grau d‟importància (amb un 27,6% i un 

24,5% respectivament). De fet, s‟ha confirmat amb l‟encreuament de les 

respostes donades pels alumnes dels distints grups, que s‟evidencien 
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diferències significatives94 entre la variable Edat i la puntuació concedida 

a l‟autor/s dels continguts d‟una web (consultar Taula 4.29. on apareixen 

els resultats del càlcul de les mitjanes) com a element vàlid per tal 

d‟avaluar la fiabilitat d‟aquesta. 

Edat  Mitjana  Desviació típica 

Entre 17 i 20 anys  6,93  2,228 

Entre 21 i 25 anys  7,39  2,241 

Entre 26 i 30 anys  8,03  2,039 

Més de 30 anys  7,71  2,336 

 
Taula 4.29. Mitjanes i Desviaciñ Típica per grups d‟edat a l‟hora de valorar el grau 

d‟importància de l‟autoria d‟una web per a determinar la seva fiabilitat (ANOVA d‟un 
factor) 

 

 

Gràfic 4.62. Percentatges de resposta sobre la qualificaciñ donada a l‟autor/s dels 

continguts com a indicador de fiabilitat d‟una web per grups d‟edat 
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 S‟han detectat diferències estadísticament significatives entre la variable Edat i la valoració de 
l‟autoria d‟una web com a indicador per tal de determinar la fiabilitat d‟aquesta (F= 6,661; sig.= 
0.000) 
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En el cas del nom del domini com a indicador de fiabilitat d‟una 

web, existeix una gran dispersió en la dispersió donada pels distints grups 

d‟edat (veure Gràfic 4.63.): tot i que la resposta majoritària de l‟alumnat 

més gran (els estudiants de més de 30 anys) es concentra principalment 

en un 7 (18,4%) també un 16,3% d‟aquest alumnat puntua el nom del 

domini amb una nota de 9, i un 12,2% amb un 10. Per altra banda, 

l‟alumnat més jove (els què tenen entre 17 i 20 anys) es decanta 

principament en atorgar un 5 al nom del domini (amb un 19,6%) o un 7 

(amb un 16,7% dels casos) o bé amb un 6 (en un percentatge del 16,7%) 

o bé amb un 8 (amb un 12,2%). A la vegada destaca el grup d‟entre 26 i 

30 anys per ser el què concedeix una puntuació de 7 amb un percentatge 

més elevat (20% de l‟alumnat d‟aquesta edat atorga aquesta puntuaciñ al 

nom del domini) i, per altra banda, el grup d‟entre 21 i 25 anys, ja que un 

nombre important de subjectes que conformen aquest col·lectiu 

consideren que a aquest indicador se l‟ha de valorar amb un 0 (un 11,4% 

així ho qualifica). 
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Gràfic 4.63. Percentatges de resposta sobre la qualificació donada al nom del domini 

com a indicador de fiabilitat d‟una web per grups d‟edat 
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joves, tot i què tampoc pareix que tenguin molt clar si aquest és un 
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el qualifica amb un 8, el 20,3% amb un 7 i el 13,7% amb un 9, mentre que 

el 10,1% li dñna un 5. Per altra banda, l‟alumnat d‟entre 21 i 25 anys 

puntua en un 22,5% dels casos amb un 8 aquest indicador, en un 15,8% 
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Gràfic 4.64. Percentatges de resposta sobre la qualificació donada a la data 

d‟actualitzaciñ com a indicador de fiabilitat d‟una web per grups d‟edat 
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Això darrer és el mateix que pensa un 10,5% dels estudiants 

d‟entre 26 i 30 anys (que es mereix una qualificaciñ de 0 punts), mentre 

que la majoria d‟individus d‟aquest grup es decanten per donar-li un 5 

(amb un percentatge del 17,1%) tot i que té el suport del 14,5% dels 

estudiants d‟aquest col·lectiu la nota 6 i la 8. 

Els individus d‟entre 21 i 25 anys també tenen diversitat d‟opiniñ 

sobre la qualificació que es mereix aquest darrer indicador: mentre que la 

majoria (un 22,4% de l‟alumnat d‟aquesta edat) el valora amb un 7, la 

segona nota més atorgada ha esta el 5, amb un 19,5% de resposta, 

seguida del 8, amb un 17,3%, i del 6, amb un 11,6%. 

S‟ha d‟afegir, a més que es constaten diferències significatives95 

entre la variable Edat i la puntuaciñ concedida a l‟aparença professional 

d‟una web (consultar Taula 4.30. on apareixen els resultats del càlcul de 

les mitjanes) com a indicador de fiabilitat d‟aquesta a l‟hora de valorar-la. 

Edat  Mitjana  Desviació típica 

Entre 17 i 20 anys  6,39  2,251 

Entre 21 i 25 anys  6,19  2,325 

Entre 26 i 30 anys  5,78  2,836 

Més de 30 anys  5,53  2,583 

 
Taula 4.30. Mitjanes i Desviaciñ Típica per grups d‟edat a l‟hora de valorar el grau 

d‟importància de l‟aparença professional d‟una web per a determinar la seva fiabilitat 
(ANOVA d‟un factor) 

 

                                                           
95

 S‟han detectat diferències estadísticament significatives entre la variable Edat i l‟aparença 
professional d‟una web com a indicador per tal de determinar la fiabilitat d‟aquesta (F= 6,661; sig.= 
0.000) 
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Gràfic 4.65. Percentatges de resposta sobre la qualificaciñ donada a l‟aparença 

professional com a indicador de fiabilitat d‟una web per grups d‟edat 
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Gràfic 4.66. Percentatges de resposta sobre la qualificaciñ donada a l‟autor/s dels 

continguts com a indicador de fiabilitat d‟una web per gènere 

 

Pel què fa al nom del domini com a indicador de fiabilitat d‟una 

web, aquest és valorat amb les notes més altes principalment per les 

dones, mentre que els homes han dispersat més la seva resposta amb 

qualificacions més baixes (veure Gràfic 4.67.): elles li atorguen un 10 en el 

7,8% dels casos (enfront del 3,3% dels homes), un 9 en el 8,9% (mentre 

que els homes només en un 3,7%), un 8 en el 15,4% (i els homes en un 

8%), un 7 en el 17,6% (i ells en un 13,7%). D‟altra banda, les puntuacions 

més baixes tenen molt més èxit entre la població masculina: ells valoren 

aquest indicador amb un 0 en el 14% dels casos, mentres que elles 

només en un 6,8%; també ells atorguen un 2 en un 8% de les ocasions, 
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Gràfic 4.67. Percentatges de resposta sobre la qualificació donada al nom del domini 

com a indicador de fiabilitat d‟una web per gènere 
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dels homes i el 0,6% de les dones, i un 2 el 2,3% dels nois i el 3,6% de 

les noies. 

 

Gràfic 4.68. Percentatges de resposta sobre la qualificació donada a la data de la 

darrera actualització com a indicador de fiabilitat d‟una web per gènere 
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Gràfic 4.69., les puntuacions més elevades són recolzades 

fonamentalment pel sector masculí. Un exemple d‟això és que amb un 7 

la qualifica el 21,4% dels homes i el 18,3% de les dones; amb un 8, el 
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un 3,3% dels estudiants, però ha tengut més èxit entre les noies, amb un 

5,5% d‟aquestes que li han donat aquesta qualificaciñ a l‟aparença 

professional de la web. 

També s‟ha de destacar que les puntuacions més baixes també 

són atorgades per un percentatge superior de nois: amb un 0 qualifica 

aquest indicador el 6% dels homes enfront de només el 3,9% de les 

dones; amb un 1, el 2% dels nois i només l‟1% de les noies; i amb un 2, el 

e% dels estudiants i el 2,8% de les alumnes universitàries. 

 

Gràfic 4.69. Percentatges de resposta sobre la qualificaciñ donada a l‟aparença 

professional com a indicador de fiabilitat d‟una web per gènere 
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distincions que ja es poden observar clarament al Gràfic 4.70., s‟han 

localitzat diferències estadísticament significatives96 entre la variable Àrea 

de coneixement i les diverses puntuacions atorgades a l‟autoria dels 

continguts d‟una web (consultar Taula 4.31. on apareixen els resultats del 

càlcul de les mitjanes) com a indicador de fiabilitat d‟aquesta. 

 

Àrea de coneixement  Mitjana  Desviació típica 

CC. Socials i Jurídiques  7,11  2,207 

Humanitats  8,49  1,407 

CC. Experimentals  7,38  2,506 

CC. de la Salut  7,70  2,162 

 

Taula 4.31. Mitjanes i Desviaciñ Típica per Àrea de coneixement a l‟hora de valorar 

l‟autoria dels continguts com a indicador de fiabilitat d‟una web (ANOVA d‟un factor) 

 

Així, s‟aprecia que l‟alumnat de Ciències Socials i Jurídiques, a 

més d‟optar per valorar majoritàriament amb un 8 aquest indicador de 

fiabilitat (el 22,8% li ha atorgat aquesta nota), també l‟ha qualificat amb un 

7 en un 17,9% dels casos, amb un 10 en un 15%, i amb un 5 en un 

12,4%. D‟altra banda, el col·lectiu que ha valorat en més ocasions amb un 

0 aquest indicador ha estat el de Ciències Experimentals (en un 4,7% dels 

casos), i els què més l‟ha valorat amb un 1, un 2 i un 3 ha estat el de 

                                                           
96

 S‟han detectat diferències estadísticament significatives entre la variable Àrea de coneixement i 
la qualificaciñ donada a l‟autor/s dels continguts d‟una web com a indicador de fiabilitat d‟aquesta 
(F= 6,409; sig.= 0.000) 
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Ciències de la Salut (amb un 8%, un 2,5% i un 4,1% de resposta 

respectivament). 

Finalment, s‟ha de destacar la resposta donada per l‟alumnat 

d‟Humanitats, que sorprèn per no escollir valorar aquest indicador amb un 

0, un 1, un 2, un 3 ni un 4 (0% de resposta) i concentra la seva 

qualificació en la nota 9 (amb un 32,4% que ha valorat amb aquesta 

qualificaciñ l‟autoria dels continguts) i 10 (amb un 27% de resposta), 

demostrant així que té molt clara, com a col·lectiu, quin és el grau 

d‟importància d‟aquest indicador a l‟hora d‟avaluar la fiabilitat d‟una pàgina 

web. 

 

Gràfic 4.70. Percentatges de resposta sobre la qualificaciñ donada a l‟autor/s dels 

continguts com a indicador de fiabilitat d‟una web per àrea de coneixement 
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A l‟hora de valorar el grau d‟importància del nom del domini com a 

indicador de fiabilitat d‟una web, per branques de coneixement s‟aprecia 

que existeix una gran dispersiñ en la resposta donada per l‟alumnat: els 

estudiants d‟Humanitats li atorguen en manco ocasions puntuacions altes 

(amb un 6 el valora el 7,9% de l‟alumnat d‟aquest grup, amb un 9 el 

10,5%, i amb un 7 el 13,2%, per posar alguns exemples, tot i que el 

percentatge més elevat d‟estudiants li doni una qualificaciñ de 10 –el 

18,4%–) un percentatge elevat d‟aquest col·lectiu d‟alumnes (un 10,5%) 

qualifica aquest indicador amb un 0, tot i que cap estudiant d‟Humanitats li 

atorga la puntuació 1 (veure Gràfic 4.71.). 

D‟altra banda, també és de destacar que el percentatge d‟alumnes 

de Ciències Experimentals que li donen una puntuació de 0 és el mateix 

que el què li dóna una qualificació de 5 (el 19%, és a dir, el percentatge 

més elevat de resposta dintre d‟aquest grup). 

Són els estudiants pertanyents al col·lectiu de Ciències de la Salut 

els qui presenten percentatges de resposta més baixos (de manera 

constant) a les valoracions més altes pel què fa al nom del domini: 

l‟alumnat d‟aquest grup concentra la seva resposta en valors com 4, 5, 6 i 

7 (amb un 10,7%, un 19,7%, un 11,5% i un 13,9% de resposta) mentre 

que baixa el nombre d‟estudiants que puntuen amb un 8 o un 9 (7,4% en 

cada cas) aquest indicador. 
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De fet, s‟han identificat diferències significatives97 entre la variable 

Àrea de coneixement i les diverses puntuacions atorgades al nom del 

domini d‟una web (consultar Taula 4.32. on apareixen els resultats del 

càlcul de les mitjanes) per tal de valorar el seu grau d‟importància com a 

indicador de fiabilitat d‟aquesta. 

Àrea de coneixement  Mitjana  Desviació típica 

CC. Socials i Jurídiques  5,74  2,661 

Humanitats  6,45  3,082 

CC. Experimentals  4,71  3,025 

CC. de la Salut  5,48  2,812 

 
Taula 4.32. Mitjanes i Desviaciñ Típica per Àrea de coneixement a l‟hora de valorar el 

nom del domini com a indicador de fiabilitat d‟una web (ANOVA d‟un factor) 

 

 

Gràfic 4.71. Percentatges de resposta sobre la qualificació donada al nom del domini 

com a indicador de fiabilitat d‟una web per àrea de coneixement 

 

                                                           
97

 S‟han detectat diferències estadísticament significatives entre la variable Àrea de coneixement i 
la qualificaciñ donada al nom del domini d‟una pàgina web per tal de valorar-lo com a indicador de 
fiabilitat d‟aquesta (F= 6,817; sig.= 0.000) 
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Quant al grau d‟importància que li atorga l‟alumnat de les diferents 

àrees de coneixement a la data de la darrera actualitzaciñ d‟una web com 

a indicador de fiabilitat d‟aquesta, destaquen els elevats percentatges de 

resposta concentrats en les puntuacions altes (veure Gràfic 4.72.): el grup 

de Ciències Experimentals és el que dóna un major percentatge a la 

qualificació 10 (amb un 10,1% de resposta) tot i què també és el què més 

assenyala amb un 0 el valor que li dóna a aquest indicador en un 6% dels 

casos. Per altra banda, l‟alumnat que més diu que la data es mereix una 

qualificaciñ de 9 és el d‟Humanitats (amb un 16,2% de resposta) a la 

vegada que també és el grup que més assenyala que es mereix un 7 

(amb un 24,3%) i un 6 (amb un 13,5%); també és aquest col·lectiu el què 

en cap cas puntua aquest indicador amb un 0, ni un 1, ni un 2 (0% de 

resposta). 

L‟alumnat de Ciències de la Salut també destaca per concentrar la 

seva resposta en puntuacions altes: un 21,7% dels alumnes d‟aquesta 

àrea de coneixement li atorguen un 9 com a puntuació a la data de la 

darrera actualitzaciñ d‟una web, i un altre 21,7% d‟estudiants d‟aquest 

grup qualifiquen aquest indicador amb un 7. 
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Gràfic 4.72. Percentatges de resposta sobre la qualificació donada a la data 

d‟actualitzaciñ com a indicador de fiabilitat d‟una web per àrea de coneixement 
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El col·lectiu que destaca precisament per concentrar un 

percentatge important de resposta en una qualificació concreta és 

precisament el d‟Humanitats, que amb un 7 ha valorat l‟aparença 

professional de la web com a indicador de fiabilitat vàlid amb un 

percentatge del 39,5%, tot i que els valors propers (6 i 8) només han estat 

escollits per un 2,6 i un 7,9 de l‟alumnat respectivament. 

 

Gràfic 4.73. Percentatges de resposta sobre la qualificaciñ donada a l‟aparença 

professional com a indicador de fiabilitat d‟una web per àrea de coneixement 

 

Finalment, pel què fa a l‟anàlisi dels resultats obtinguts en aquest 

ítem en funció del curs en què es troba matriculat l‟alumnat, s‟ha 

d‟avançar que s‟han localitzat diferències estadísticament significatives en 

3 de les 4 possibilitats de resposta que tenien els estudiants: autoria dels 

continguts, nom del domini i aparença professional de la web. 

0

20

40

CC. Socials Humanitats CC. Experimentals CC. de la Salut

3,4

7,9

10,1

2,5
1,1

5,3

2

0

2,8

0

3,4 3,33

5,3

3,4 3,3

5,6 5,3

2,7

6,6

19,2
18,4

12,2

19

15,4

2,6

10,8 10,7

17,5

39,5

17,6

24

17,5

7,9

20,9

18,2

9,3

5,3

12,8

7,4

5,1

2,6
4,1

5

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10



CAPÍTOL IV. RESULTATS                                                                                                             259 
 

 

L‟autoria dels continguts de la web com a indicador de fiabilitat ha 

estat ben qualificada, principalment per l‟alumnat de quart, que li ha 

atorgat a aquest indicador una nota de 8 en un 24,5% dels casos, un 9 en 

un 21,5%, i un 10 en un 21% de les ocasions; a més, només un 5% de 

l‟alumnat d‟aquest grup ha puntuat amb una nota inferior a 5 aquest 

indicador. Seguidament, amb percentatges també molt elevats de 

resposta pel què fa a les qualificacions més altes, se situa el grup de 

cinquè, el qual ha valorat l‟autoria dels continguts d‟una web com a 

indicador amb la nota de 10 en un 24,4% dels casos –essent el 

percentatge més elevat de resposta recollit a aquesta nota–, i amb un 8 

en un 28,9% –tornant a ser el percentatge més alt de resposta respecte 

dels altres cursos–. De fet, també s‟ha de destacar que només un 8,8% 

de l‟alumnat d‟aquest curs ha qualificat aquest indicador amb una nota 

inferior a 5 (veure Gràfic 4.74.). 

D‟altra banda, destaca l‟alumnat de tercer pel fet que, tot i que no 

concentra la seva resposta en qualificacions en particular, sí que dispersa 

aquest percentatge de resposta entre valors elevats, sempre a partir de 5: 

és amb les notes que van de 5 a 10 on aquest alumnat en concret no 

sobrepassa mai el percentatge de resposta del 18,4% atorgat a la nota 8, 

però tampoc qualifica amb cap d‟aquestes notes amb un percentatge per 

sota del 10,1 (que ha estat el percentatge d‟alumnat que li ha atorgat un 6 

a l‟autoria com a indicador de fiabilitat). 
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Així, s‟han localitzat diferències estadísticament significatives98 

entre la variable Curs i la puntuaciñ concedida a l‟autor/s dels continguts 

d‟una web (consultar Taula 4.33. on apareixen els resultats del càlcul de 

les mitjanes) com a element vàlid per tal d‟avaluar la fiabilitat d‟aquesta. 

Curs  Mitjana  Desviació típica 

Primer  7,14  2,128 

Segon  7,24  2,381 

Tercer  7,00  2,302 

Quart  7,81  2,075 

Cinquè  7,51  2,492 

 

Taula 4.33. Mitjanes i Desviaciñ Típica per cursos a l‟hora de valorar el grau 
d‟importància de l‟autoria d‟una web per a determinar la seva fiabilitat (ANOVA d‟un 

factor) 

 

                                                           
98

 S‟han detectat diferències estadísticament significatives entre la variable Curs i la valoraciñ de 
l‟autoria d‟una web com a indicador per tal de determinar la fiabilitat d‟aquesta (F= 4,146; sig.= 
0.002) 
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Gràfic 4.74. Percentatges de resposta sobre la qualificaciñ donada a l‟autor/s dels 

continguts com a indicador de fiabilitat d‟una web per cursos 

 

En el cas del nom del domini com a indicador de fiabilitat d‟una 
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curs i amb un 8 el 14,1%. 
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S‟ha de destacar que, també en l‟avaluaciñ d‟aquest indicador, 

s‟identifiquen diferències estadísticament significatives99 entre la variable 

Curs i la puntuaciñ concedida al nom del domini d‟una web (consultar 

Taula 4.34. on apareixen els resultats del càlcul de les mitjanes). 

Curs  Mitjana  Desviació típica 

Primer  5,96  2,521 

Segon  5,27  2,857 

Tercer  5,44  2,859 

Quart  5,62  2,847 

Cinquè  4,98  3,158 

 
Taula 4.34. Mitjanes i Desviaciñ Típica per cursos a l‟hora de valorar el grau 

d‟importància del nom del domini d‟una web per a determinar la seva fiabilitat (ANOVA 
d‟un factor) 

 

 

Gràfic 4.75. Percentatges de resposta sobre la qualificació donada al nom del domini 
com a indicador de fiabilitat d‟una web per cursos 

                                                           
99

 S‟han detectat diferències estadísticament significatives entre la variable Curs i la valoraciñ del 
nom del domini com a indicador per tal de determinar la fiabilitat d‟aquesta (F= 2,450; sig.= 0.045) 
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Els resultats obtinguts de la valoració de la data de la darrera 

actualitzaciñ d‟una web com a indicador de fiabilitat d‟aquesta (mostrats al 

Gràfic 4.76.) denoten una forta concentració dels percentatges de 

resposta en valors superiors a 5. Aquest és el cas, fonamentalment, del 

grup d‟estudiants de tercer curs, els quals atorguen, en un 25,9% dels 

casos, el valor 8 a aquest indicador. Aquest alumnat també li dóna una 

puntuaciñ de 10 en un 11,9% de les ocasions i un 9 en el 14,1%. D‟altra 

banda, com s‟esmentava també, és el col·lectiu que menys concentra les 

seves puntuacions en valors inferiors a 5 (només un 9,7% puntua per sota 

d‟aquesta qualificaciñ). 

D‟altra banda, l‟alumnat de primer és qui més concentra la seva 

resposta en valors baixos: un 17,3% puntua per sota de la qualificació 5. 

De fet, és el grup que més valora amb un 9 aquest indicador (amb un 

16,8% de resposta), mentre que amb una puntuació de 8 es manifesta el 

21% d‟aquest col·lectiu, i amb un 7 el 17,9%. 

És l‟alumnat de quart curs destaca per concentrar el seu major 

nombre de respostes en la qualificació 7 i 8, amb un 22,9% de resposta i 

un 22,4% respectivament, i en les notes 6 i 9, també amb un 12,9% i un 

11,9% respectivament. 
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Gràfic 4.76. Percentatges de resposta sobre la qualificació donada la data de la darrera 

actualització com a indicador de fiabilitat d‟una web per cursos 

 

En el cas de les valoracions donades per l‟alumnat dels diferents 

cursos a l‟aparença professional de d‟una web com a indicador de fiabilitat 
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fiabilitat, destaca l‟alumnat de cinquè, el qual és el què mostra un 

percentatge de resposta més alt a l‟hora de donar el valor 10 a aquest 

indicador, amb un 11,4%, tot i que també és el grup d‟alumnes que menys 

ha valorat amb un 9 l‟aparença professional (amb un 6,8% de resposta). 
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Els estudiants que tenen percentages de resposta més alts 

concentrats en valors inferiors a 5 són, en aquest cas, els de quart curs: 

un 6,4% d‟aquest col·lectiu puntua amb un 0 l‟aparença professional, un 

6,9% li atorga un valor de 3, i un 5,4% una qualificació de 4. 

En l‟anàlisi d‟aquest indicador de fiabilitat en funciñ del curs on es 

troba matriculat l‟alumnat també s‟hi aprecien diferències estadísticament 

significatives100. Així, es constata l‟existència d‟aquestes diferències pel 

què fa a la variable Curs i la puntuaciñ concedida l‟aparença professional 

d‟una web (consultar Taula 4.35. on apareixen els resultats del càlcul de 

les mitjanes) per tal de valorar-la com a indicador de fiabilitat d‟aquesta. 

Curs  Mitjana  Desviació típica 

Primer  6,12  2,275 

Segon  6,06  2,395 

Tercer  6,67  2,229 

Quart  5,86  2,440 

Cinquè  6,25  2,821 

 

Taula 4.35. Mitjanes i Desviaciñ Típica per cursos a l‟hora de valorar el grau 
d‟importància de l‟aparença professional d‟una web per a determinar la seva fiabilitat 

(ANOVA d‟un factor) 

 

                                                           
100

 S‟han detectat diferències estadísticament significatives entre la variable Curs i la valoració 
l‟aparença professional d‟una web com a indicador per tal de determinar la fiabilitat d‟aquesta (F= 
3,528; sig.= 0.007) 
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Gràfic 4.77. Percentatges de resposta sobre la qualificaciñ donada l‟aparença 

professional com a indicador de fiabilitat d‟una web per cursos 
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Dintre de l‟instrument d‟avaluaciñ de les competències 

infomacionals (el qüestionari) s‟inclogué en el seu moment la pregunta 

Has fet una cerca d’informació acadèmica a través d’Internet, mitjançant 

un cercador i has trobat un total de 850 documents relacionats. Com 

selecciones aquells que empraràs? La finalitat d‟aquest ítem és la 

determinació dels criteris de selecció de la informació localitzada i el grau 

d‟anàlisi (i posterior incorporaciñ als coneixements previs) de l‟alumnat de 

la Universitat de les Illes Balears. Evidentment, que un/a estudiant afirmi 

agafar els primers documents que apareixen en pantalla (resposta que 

demostra que no utilitza cap criteri de selecció, a la vegada que tampoc 

realitza cap anàlisi de la informació i, per tant, no és probable que hi hagi 

hagut cap canvi substancial en el seu nivell de coneixements) no té res a 

veure amb el cas de l‟alumnat que assenyala que realitza distintes 

consultes mitjançant diferents cercadors, després contrasta la informació 

localitzada i, així, realitza una anàlisi dels resultats obtinguts. 

A nivell general, els resultats mostren un col·lectiu d‟alumnes que, 

tot i que majoritàriament no diuen agafar els 3-5 primers documents que 

recupera el cercador (encara que aquesta possibilitat ha estat escollida 

per un 29,6% dels estudiants), la resposta tampoc es concentra en 

l‟afirmaciñ més òptima: només un 14,7% diu contrastar la informaciñ 

localitzada mitjançant cercadors diferents. 

Dins tot, el percentatge més alt de resposta s‟ha concentrat en la 

tercera possibilitat plantejada a l‟alumnat al qüestionari: un 41,4% afirma 
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destriar i analitzar aquells documents que pertanyen a organismes 

oficials, revistes especialitzades i entitats acadèmiques. 

Per grups d‟edat (veure Gràfic 4.78.) el col·lectiu on es recull un 

percentatge més elevat d‟individus que afirmen contrastar la informació 

amb distints motors de cerca i analitzant els resultats obtinguts (és a dir, la 

resposta més òptima pel que fa a les habilitats informacionals) és 

precisament el d‟entre 26 i 30 anys. Tot i això, a l‟altre extem se situen els 

estudiants pertanyents al grup de més de 30 anys, entre els quals només 

ha assenyalat aquesta resposta un 9,4% de l‟alumnat. 

D‟altra banda, és dintre del grup dels més grans (els majors de 30 

anys) on se situa el percentatge de resposta més elevat pel què fa la 

segona millor opció (destrio i analitzo aquells documents que pertanyen a 

organismes oficials, revistes especialitzades, entitats acadèmiques), amb 

un 46,9%. Aquest percentatge de resposta descendeix a mesura que 

l‟alumnat és més jove: un 43,9% per a l‟alumnat d‟entre 26 i 30 anys, un 

43,5% per als estudiants d‟entre 21 i 25 anys, i un 37% per als que tenen 

entre 17 i 20 anys d‟edat. De fet, sñn els integrants d‟aquest darrer grup 

(els més joves de la mostra) els què presenten un percentatge de 

resposta més elevat dintre de l‟opciñ menys adequada (gairebé sempre 

agafo els 3-5 primers que apareixen en pantalla) amb un 33,3% 

d‟estudiants d‟aquest col·lectiu que han escollit aquesta possibilitat. 
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S‟ha de destacar que, pel què fa a l‟edat dels estudiants es 

localitzen diferències estadísticament significatives101 entre la resposta 

donada a aquest ítem per part pels distints grups. 

 

Gràfic 4.78. Percentatges de resposta sobre com es destria la informació una vegada 

localitzats 850 documents per grups d‟edat 

 

En funciñ del gènere de l‟alumnat, la divergència en la resposta 

resulta evident (veure Gràfic 4.79): mentre que l‟alumnat femení presenta 

percentatges de resposta més alts en les dues opcions de resposta 

òptima, els homes, a la vegada, fan el mateix per a les dues respostes 

que suposen immediatesa, manca d‟atenciñ i ineficàcia. Així, elles es 

decanten majoritàriament per assenyalar que destrien i analitzen els 

documents pertanyents a organismes oficials i entitats acadèmiques (amb 

un 44% de resposta) ells també marquen aquesta resposta, però només 
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 S‟han detectat diferències estadísticament significatives entre la variable Edat i l‟estratègia de 
selecció de documents (Ji-quadrat de Pearson= 19,803; g.l.= 9; x

2
= 0.019) 
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en un 36,2% dels casos. D‟altra banda, un 17,6% de les noies diu que 

contrasta la informació a través de diferents cercadors i analitzen els 

resultats, mentre que ells només assenyalen aquesta opció en un 9,3% 

dels casos. 

L‟alumnat masculí centra més la seva resposta en dir que analitza 

els 50 primer documents oferits pel cercador i en destria els més adients 

(tasca que implica una gran quantitat de temps i esforços i que no suposa 

cap criteri avaluatiu vàlid) en un 20,3% dels casos, i en assenyalar que 

simplement es dediquen a agafar els 3-5 primers documents oferits pel 

motor de cerca, opció que escull el 34,2% dels homes. 

De fet, ja amb l‟exposiciñ d‟aquests resultats es pot intuïr el què 

s‟ha constatat amb l‟anàlisi feta a través de les taules de contingència: 

s‟han identificat diferències estadísticament significatives102 entre la 

variable gènere i les respostes donades per l‟alumnat a aquest ítem. 

                                                           
102

 S‟han detectat diferències estadísticament significatives entre la variable Gènere i l‟estratègia 
de selecció de documents (Ji-quadrat de Pearson= 30,887; g.l.= 3; x

2
= 0.000) 
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Gràfic 4.79. Percentatges de resposta sobre com es destria la informació una vegada 

localitzats 850 documents per gènere 

 

Quant a l‟anàlisi de les dades obtingudes per àrea de coneixement, 

l‟alumnat de Ciències Socials i Jurídiques és el què més afirma contrastar 
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Ciències Experimentals els qui menys opten per aquesta resposta, amb 

només un 4,3% dels seus integrants que l‟escullen). 

Per altra banda, i tal i com s‟aprecia al Gràfic 4.80., l‟alumnat 

d‟Humanitats és el què presenta un percentatge de resposta més elevat a 
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obtinguts en aquesta mateixa opciñ per l‟alumnat de Ciències Socials 

(amb un 40,9%) o pel de Ciències de la Salut (amb un 39,4%). 

Pel què fa a l‟opciñ menys òptima (la d‟agafar els 3-5 primers 

documents que apareixen en pantalla) aquesta ha estat assenyalada 

principalment per l‟alumnat de Ciències Experimentals (una tercera part 

d‟aquest –el 33,3%– és com assegura que seleccionaria la seva 

informaciñ). Torna a ser l‟alumnat de l‟àrea d‟Humanitats el què demostra 

unes majors habilitats a l‟hora de seleccionar la informaciñ oferida per un 

cercador per ser, precisament, el col·lectiu amb un índex de resposta més 

baix dintre d‟aquesta opciñ: només un 15,6% dels estudiants d‟aquest 

grup ha escollit aquesta resposta. 

Una vegada més, s‟aprecien diferències estadísticament 

significatives103 en els resultats obtinguts en aquest ítem en funció de les 

àrees de coneixement a les quals es troba adscrit l‟alumnat. 

                                                           
103

 S‟han detectat diferències estadísticament significatives entre la variable Àrea de coneixement i 
l‟estratègia de selecciñ de documents (Ji-quadrat de Pearson= 37,346; g.l.= 9; x

2
= 0.000) 
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Gràfic 4.80. Percentatges de resposta sobre com es destria la informació una vegada 

localitzats 850 documents per àrees de coneixement 

 

En funciñ del curs en el qual està matriculat l‟alumnat, s‟observen 

diferències en les estratègies de selecció de la informació (veure Gràfic 

4.81.): destaca l‟alumnat de primer curs per ser el què presenta el 

percentatge més elevat localitzat dintre de l‟opció considerada més òptima 

(fer altres consultes amb cercadors diferents i contrastar la informació) 

amb un 24,4% de resposta (quan cap altre grup ha sobrepassat el sostre 

del 13,3% marcat per l‟alumnat de tercer curs en aquesta opciñ). 

Per altra banda, la segona possibilitat òptima de resposta (destriar i 

analitzar aquells documents que pertanyen a organismes oficials i entitats 

acadèmiques) ha estat assenyalada principalment per l‟alumnat de quart 

(amb un 51,9% de resposta). 
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D‟altra banda, també s‟ha de destacar que l‟opciñ d’agafar els 3-5 

primers documents (la menys adequada) ha estat escollida pel 32,7% de 

l‟alumnat de segon, mostrant així que aquest grup és el què pitjor 

selecciona els documents de la Xarxa (seguits, tot s‟ha de dir, pels 

alumnes de cinquè, que són els que més diuen que analitzen els 50 

primers documents i destrien els què els semblen més adients, amb un 

24,4% de resposta). 

Finalment, s‟ha de destacar que, una vegada més, amb l‟anàlisi 

d‟aquesta variable i el curs de l‟alumnat, s‟han detectat diferències 

estadísticament significatives104 en les opcions de resposta triada per 

aquest. 

 

Gràfic 4.81. Percentatges de resposta sobre com es destria la informació una vegada 

localitzats 850 documents per cursos 

 

                                                           
104

 S‟han detectat diferències estadísticament significatives entre la variable Curs i l‟estratègia de 
selecció de documents (Ji-quadrat de Pearson= 48,245; g.l.= 12; x

2
= 0.000) 
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4.6. Utilització i comunicació de la informació 

4.6.1. Utilització òptima dels recursos físics com a font d’informació 

Mitjançant la pregunta número 31 del qüestionari (Has trobat un 

llibre que tracta molt bé una temàtica que vols treballar. Quina secció del 

llibre consultaràs per tal de trobar altres documents sobre aquesta 

temàtica?) es pretenia realitzar l‟avaluaciñ de les habilitats de què disposa 

l‟alumnat de la Universitat de les Illes Balears a l‟hora d‟emprar una font 

d‟informaciñ (en aquest cas, un llibre) eficaçment, és a dir, reconeixent de 

forma immediata l‟estructura d‟un document, en particular en format de 

llibre, per tal d‟agilitzar la localitzaciñ de la informaciñ, a la vegada que 

serveix de reforç per tal d‟estructurar ordenadament i sistemàticament els 

propis coneixements i la informació localitzada i passar, posteriorment, a 

la seva correcta comunicació. 

De fet, dintre de la Norma 4 de l‟ACRL-ALA (2000) es determina la 

necessitat d‟utilitzar la informaciñ eficaçment per tal d‟assolir un propòsit 

específic i, a tall d‟exemple, s‟assenyala que l‟estudiant ha de saber 

tractar textos digitals, imatges o dades segons sigui necessari, transferint-

los des de la localització i els formats originals a un nou context. 

L‟ítem dissenyat per a incloure‟s dintre del qüestionari adreçat a 

l‟alumnat de la Universitat de les Illes Balears és una adaptaciñ del què 

s‟emprà en el seu moment per Mittermeyer & Quirion (2003) al Québec, i 

amb els resultats obtinguts es pot realitzar una comparació entre els dos 

grups d‟alumnes enquestats. Així, a l‟estudi canadenc s‟obtingué un 
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percentatge de resposta correcta del 78,2% entre l‟alumnat mentre que, 

pel què fa als estudiants de la UIB, aquests resultats no són tan òptims 

com es podia pensar en un principi: la majoria de l‟alumnat de la UIB ha 

respost correctament, tot i què el percentatge del què estam parlant es 

queda en només un 63,3% de l‟alumnat. Dintre d‟aquestes dades 

generals, a més, sorprèn que un 24,4% dels nostres estudiants (gairebé 

una quarta part) assenyali que, per tal de trobar documents relacionats 

s‟adreçaria a l‟índex de la publicaciñ; un 8,2% de l‟alumnat universitari es 

dirigiria directament a la taula de continguts i, finalment, un 4,1% 

consultaria el glossari. 

En funciñ de l‟edat de l‟alumnat enquestat (veure Gràfic 4.82.), el 

major percentatge de resposta correcta se situa dintre del grup dels 

majors de 30 anys (amb un 75,8%), mentre que el col·lectiu que presenta 

un percentatge més baix a l‟hora d‟assenyalar la bibliografia és el de 

l‟alumnat més jove (el què té entre 17 i 20 anys). També és aquest darrer 

grup el què escull amb major grau l’índex (en un 26,2% dels casos) i la 

taula de continguts (amb un percentatge de resposta del 9,9%) a l‟hora de 

localitzar documents relacionats amb la temàtica del llibre que consulten. 

De fet, es pot destacar que, com a dada anecdòtica, es dóna una 

relaciñ inversament proporcional entre l‟edat de l‟alumnat i el percentatge 

de resposta recollit a l‟opciñ Índex: mentre que el 26,2% de l‟alumnat 

d‟entre 17 i 20 anys escull aquesta opciñ, aquest percentatge de resposta 

va minvant de forma gradual a mesura que s‟incrementa l‟edat dels 
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estudiants, fins a arribar al 17,7% observat entre l‟alumnat de més de 30 

anys. 

 

Gràfic 4.82. Percentatges de resposta sobre l‟apartat a consultar per tal de localitzar 

altres documents per grups d‟edat 

 

En funciñ del gènere de l‟alumnat només s‟aprecien petites 

variacions percentuals en els índex de resposta que no constitueixen cap 

diferència substancial (veure Gràfic 4.83). Així i tot, es pot destacar que, 

pel què fa a l‟elecciñ de la resposta correcta, l‟ha triada amb un 

percentatge lleugerament superior la població masculina (en un 66,4% 

dels casos, mentre que l‟alumnat femení ho ha fet en un 61,7%). També 

per una diferència percentual mínima, han estat els homes els què han 

escollit en major nombre el glossari com a apartat on anar a localitzar 

altres documents sobre la temàtica del llibre, amb un 4,1% de resposta 

enfront del 4% del les dones. 
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Gràfic 4.83. Percentatges de resposta sobre l‟apartat a consultar per tal de localitzar 

altres documents per gènere 

 

En el cas de l‟anàlisi de la secciñ del llibre a consultar en funciñ de 

l‟àrea de coneixement, es diferencien clarament els resultats obtinguts 

pels distints grups (veure Gràfic 4.84.): l‟alumnat d‟Humanitats és el que 

presenta un percentatge de resposta correcta més elevat (gairebé 10 

punts per sobre del grup que té més aprop pel què fa a resultats) amb un 

84,1%. A més, l‟alumnat d‟aquest col·lectiu és l‟únic que en cap cas 

s‟adreçaria al glossari per tal de trobar altres documents relacionats amb 

la temàtica del llibre. 

A l‟altre extrem s‟hi situa l‟alumnat de Ciències Socials i Jurídiques 

que, a més de ser el què assenyala en menys ocasions la resposta 
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vegada, més s‟adreçaria a la taula de continguts per tal de trobar altres 

documents dins un llibre (amb un 10,1% de resposta) o a l’índex (més 

d‟una quarta part dels estudiants d‟aquesta branca de coneixement –un 

27%– assenyala aquest apartat com a resposta correcta). 

Una vegada feta l‟anàlisi amb les taules de contingència s‟ha pogut 

determinar que es donen diferències estadísticament significatives105 

entre aquest ítem i la variable Àrea de coneixement. 

 

Gràfic 4.84. Percentatges de resposta sobre l‟apartat a consultar per tal de localitzar 
altres documents per àrees de coneixement 

 

Per cursos, destaca l‟alumnat de cinquè per ser el què presenta un 

percentatge de resposta correcta més elevat (un 72,7%), mentre que 

l‟alumnat que menys ha assenyalat la bibliografia com a apartat que 

                                                           
105

 S‟han detectat diferències estadísticament significatives entre la variable Àrea de coneixement i 
la capacitat d‟identificaciñ de les diferents seccions d‟un document (Ji-quadrat de Pearson= 29,099; 
g.l.= 9; x

2
= 0.001) 
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consultarien per tal de trobar altres documents ha estat el què està 

cursant tercer (amb un 54,8%). De fet, tal i com es pot observar al Gràfic 

4.85., els estudiants d‟aquest curs concentren la seva resposta incorrecta 

assenyalant l’índex (amb un 32,4%) i són altres col·lectius els què 

responen majoritàriament a altres opcions no correctes: el 5,9% de 

l‟alumnat de segon es dirigiria al glossari, mentre que el 12,4% dels 

estudiants de primer anirien a la taula de continguts. 

També en aquest cas en particular, després de realitzar l‟anàlisi 

amb les taules de contingència s‟ha pogut determinar que es donen 

diferències estadísticament significatives106 entre aquest ítem i la variable 

Curs de l‟alumnat. 

 

Gràfic 4.85. Percentatges de resposta sobre l‟apartat a consultar per tal de localitzar 

altres documents per cursos 
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 S‟han detectat diferències estadísticament significatives entre la variable Curs i la capacitat 
d‟identificaciñ de les diferents seccions d‟un document (Ji-quadrat de Pearson= 34,046; g.l.= 12; 
x

2
= 0.001) 
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4.6.2. Aprofitament de coneixements i habilitats anteriors 

Lligada també a la capacitat d‟aplicar la informaciñ anterior i la nova 

per a la planificaciñ i creaciñ d‟un producte o activitat particular 

assenyalada per l‟ACRL-ALA (2000) es troba l‟habilitat d‟articular el 

coneixement i les habilitats transferides des d‟experiències anteriors en la 

planificaciñ i creaciñ del producte o activitat. L‟avaluaciñ d‟aquestes 

capacitats s‟ha realitzat mitjançant la pregunta Alguna vegada has pogut 

aprofitar un treball que ja has fet (o part d’aquest) per a un altre treball o 

assignatura? Qüestió a la qual l‟alumnat havia de respondre assenyalant 

la freqüència més aproximada amb què ha pogut dur a terme aquesta 

pràctica. 

Les dades generals mostren com, tot i que els estudiants 

asseguren que han tengut la posibilitat d‟aprofitar un treball (o una part 

d‟aquest) per a l‟elaboraciñ d‟un altre, el més comú és que no ho hagin 

pogut fer en massa ocasions: més de la meitat de l‟alumnat (el 60%) 

afirma haver-ho fet entre 1 i 5 vegades. A més, destaca que gairebé una 

tercera part dels estudiants (el 32,1%) no ha duit mai a terme aquesta 

pràctica. 

De l‟anàlisi dels resultats per grups d‟edat (veure Gràfic 4.86.) es 

desprèn que la resposta més assenyalada (Entre 1 i 5 vegades) es troba 

més present dintre del grup dels alumnes més joves, els què tenen entre 

17 i 20 anys d‟edat, amb un 64,6% de resposta. D‟altra banda, els 
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subjectes que afirmen haver pogut aprofitar de forma més freqüent els 

seus treballs anteriors (Més de 10 vegades) se situen dintre del grup 

d‟edat de més de 30 anys. A més, crida l‟atenciñ que l‟alumnat major de 

30 anys també hagi estat el què més vegades ha assenyalat que Mai ha 

pogut aprofitar la totalitat o apartats de treballs elaborats anteriorment, 

amb un 47% de resposta. De fet, s‟ha de destacar que s‟aprecia un 

augment en la freqüència de Mai a mesura que l‟alumnat té més edat: un 

27,3% dels alumnes d‟entre 17 i 20 anys assegura que Mai ha pogut 

aprofitar un treball o part d‟aquest, i aquest percentatge va augmentant 

gradualment a mesura que s‟incrementa l‟edat, arribant a assenyalar 

aquesta resposta el 47% de l‟alumnat de més de 30 anys que es 

comentava abans. 

Per altra banda, pel què fa a l‟opciñ Entre 1 i 5 vegades, la relació 

entre freqüència de resposta i augment de l‟edat és inversament 

proporcional: mentre que un 64,6% de l‟alumnat més jove assenyala, com 

comentàvem abans, que ha pogut dur a terme aquesta pràctica Entre 1 i 5 

vegades, la freqüència observada en aquesta opció va minvant 

gradualment a mesura que s‟incrementa l‟edat de l‟alumnat, de forma que 

només un 48,5% de l‟alumnat de més de 30 anys escull aquesta resposta. 

Val a dir que s‟han localitzat diferències estadísticament 

significatives107 entre l‟edat de l‟alumnat i la freqüència amb què s‟han 

                                                           
107

 S‟han detectat diferències estadísticament significatives entre la variable Edat i la freqüència 
amb què s‟ha aprofitat un treball o part d‟aquest per a una nova demanda acadèmica (Ji-quadrat 
de Pearson= 20,392; g.l.= 9; x

2
= 0.016) 
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pogut aprofitar els treballs ja elaborats per a noves demandes 

acadèmiques (ja sigui un altre treball o una assignatura distinta). 

 

Gràfic 4.86. Percentatges de resposta sobre la freqüència amb què sha aprofitat un 

treball anterior per a l‟elaboraciñ d‟un altre per grups d‟edat 

 

Es distingeixen diferències entre la resposta donada pels homes i 

per les dones sobre la freqüència amb que s‟ha pogut aprofitar un treball 

(o part d‟aquest) realitzat anteriorment (veure Gràfic 4.87): Entre 1 i 5 

vegades (l‟opciñ més escollida) un 60,9% de la poblaciñ femenina diu que 

ho ha pogut aprofitar, mentre que els nois només es decanten per 

aquesta freqüència de resposta en un 58% dels casos. A més, també és 

més nombrós el grup de dones que assegura que Mai ha pogut realitzar 

aquesta pràctica, mentre que només diu això mateix un 29,9% dels 

homes. Per altra banda, un cop que augmenta la freqüència 

d‟aprofitament dels treballs ja elaborats, també s‟incrementa el 
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percentatge de resposta a favor de la població masculina: un 8,6% dels 

estudiants diu que ha pogut aprofitar un treball anterior Entre 6 i 10 

vegades (i aquesta mateixa opciñ només l‟ha escollida un 4,6% de les 

dones). 

Una vegada més, a través de l‟anàlisi estadístic amb Taules de 

contingència, s‟ha pogut constatar que existeixen diferències 

estadísticament significatives108, entre el gènere de l‟alumnat i la 

freqüència amb què s‟ha pogut aprofitar un treball anterior. 

 

Gràfic 4.87. Percentatges de resposta sobre la freqüència amb què sha aprofitat un 

treball anterior per a l‟elaboraciñ d‟un altre per gènere 

 

Les respostes donades en funciñ de l‟àrea de coneixement a la 

qual està adscrit l‟alumnat només pateixen algunes variacions que no 
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 S‟han detectat diferències estadísticament significatives entre la variable Gènere i la freqüència 
amb què s‟ha aprofitat un treball o part d‟aquest per a una nova demanda acadèmica (Ji-quadrat 
de Pearson= 14,273; g.l.= 3; x

2
= 0.003) 
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suposen cap tipus de correlació estadística. Així i tot, es pot destacar (tal i 

com s‟aprecia al Gràfic 4.88.) que, dintre de la possibilitat més esmentada 

(Entre 1 i 5 vegades), l‟alumnat que sobresurt pel seu alt índex de 

resposta és el d‟Humanitats amb un 66,7%, però també és aquest 

col·lectiu el què té el seu límit en 10 vegades, ja que cap individu 

d‟aquesta àrea de coneixement ha assenyalat que hagi pogut aprofitar un 

treball anterior Més de 10 vegades. D‟altra banda, els estudiants que més 

han dit que Mai han pogut realitzar aquesta pràctica han estat els de 

Ciències Socials i Jurídiques, amb un 32,9% de resposta, i s‟ha de 

destacar que cap grup d‟edat presenta percentatges de resposta inferiors 

al 30% en aquesta opció de Mai. 

 

Gràfic 4.88. Percentatges de resposta sobre la freqüència amb què s‟ha aprofitat un 

treball anterior per a l‟elaboraciñ d‟un altre per àrea de coneixement 
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Pel què fa a les dades obtingudes per cursos, la resposta més 

assenyalada (Entre 1 i 5 vegades) es concentra especialment entre 

l‟alumnat de cinquè (66,7%), mentre que els estudiant que percentualment 

més assenyalen que Mai han pogut aprofitar un treball anterior són els de 

segon curs (amb un 39% de resposta); també és aquest darrer col·lectiu 

el què presenta un percentatge més elevat de resposta a l‟opciñ Més de 

10 vegades, polaritzant així les seves freqüències de resposta sobre 

l‟aprofitament d‟un treball acadèmic realitzat amb anterioritat. 

 

Gràfic 4.89. Percentatges de resposta sobre la freqüència amb què s‟ha aprofitat un 

treball anterior per a l‟elaboraciñ d‟un altre per cursos 

 

 

 

 

0

10

20

30

40

50

60

70

Primer Segon Tercer Quart Cinquè

30,4%

39%

31,6%
30,1%

25%

61,9%

51,4%

60,9%
63,5%

66,7%

5,9% 7,1% 6,3%
4,1%

8,3%

1,7% 2,4% 1,2% 2,3%
0

Mai Entre 1 i 5 vegades Entre 6 i 10 vegades Més de 10 vegades



CAPÍTOL IV. RESULTATS                                                                                                             287 
 

 

4.6.3. Utilització òptima dels recursos digitals com a font 

d’informació 

Tal i com ja s‟esmentava a l‟apartat 4.6.1. d‟aquest estudi, seguint 

amb la Norma 4 de l‟ACRL-ALA (2000) l‟estudiant competent en l‟accés i 

ús de la informació utilitza aquesta informació de manera eficaç per tal 

d‟escometre un propòsit específic, i dintre dels indicadors de rendiment 

que s‟assenyalen s‟hi inclou que l‟alumne ha de saber tractar textos 

digitals, imatges i dades, segons sigui necessari, transferint-los des de la 

localitzaciñ i formats originals. Així, resulta bàsic el reconeixement d‟un 

registre del catàleg d‟una biblioteca i, fonamentalment, la interpretaciñ 

d‟aquest registre i la identificació del tipus de document al qual es refereix. 

Amb l‟objectiu de valorar si l‟alumnat identifica i utilitza 

correctament els recursos digitals (com pugui ser, en aquest cas, un 

registre del catàleg d‟una biblioteca) es va proposar l‟ítem número 39 del 

qüestionari: Seguidament, et presentam la imatge de la descripció d’una 

publicació trobada al catàleg d’una biblioteca. Després d’observar-la 

atentament, ens pots dir a quin tipus de document es refereix la fitxa? Tot 

seguit s‟adjuntava la imatge d‟un registre real del catàleg d‟una biblioteca, 

amb tots els camps necessaris per a la identificació del tipus de document 

(exceptuant el què feia al·lusió directa a aquesta informació en particular, 

que es va manipular digitalment a la imatge original per tal d‟eliminar-lo). 

Les possibilitats de resposta oferides al qüestionari eren: article de revista, 
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informe governamental, article de diari i llibre (en aquest cas, la resposta 

correcta). 

A nivell general, la majoria de l‟alumnat (el 53,4%) ha assenyalat 

l‟opciñ correcta, tot i què cal destacar que gairebé un 30% de l‟alumnat 

universitari (un 29,4%) ha dit que es tractava d‟un article de revista 

electrònica. 

Per grups d‟edat, tot i que no s‟han localitzat diferències 

estadísticament significatives, s‟observen petites variacions en les 

respostes donades per l‟alumnat (veure Gràfic 4.90.). De fet, els dos 

percentatges de resposta correcta més elevats se situen a l‟extrem inferior 

i superior dels distints grups d‟edat: els estudiants que mostren un 

percentatge més alt de resposta a l‟opciñ correcta (Llibre) són els què 

tenen Més de 30 anys, amb un 62,5%, mentre que el segon resultat més 

òptim, amb un 55,4% de respostes correctes, li correspon a l‟alumnat més 

jove, el què té entre 17 i 20 anys. Per altra banda, qui obté pitjors 

resultats, és a dir, el grup que menys assenyala que es tracta d‟un Llibre, 

és el dels subjectes d‟entre 21 i 25 anys, amb només un 51,1% de 

resposta correcta. És també aquest grup d‟edat el què més ha considerat 

que el document exposat a través d‟un registre de biblioteca es referia a 

una Revista electrònica (amb un 31,7% de resposta). 
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Gràfic 4.90. Percentatges de resposta sobre la identificaciñ d‟un document inclòs dins un 

registre del catàleg de la biblioteca per grups d‟edat 

 

Els resultats obtinguts en funciñ del gènere de l‟alumnat sí que 

mostren algunes variacions més evidents (veure Gràfic 4.91.): els homes 

identifiquen millor el document com a un Llibre, amb un 58,3% de 

resposta correcta, mentre que les dones només assenyalen l‟opciñ 

correcta en una mica més de la meitat dels casos (el 50,9%). Són elles les 

què més confonen el document amb un Article de revista electrònica, 

presentant un percentatge de resposta dintre d‟aquesta opciñ del 32,6%, 

mentre que els homes només l‟assenyalen en un 23,2% dels casos. 

D‟altra banda, sñn ells qui més confonen el document com un Informe 

governamental, amb un 15,2% de resposta, quan elles només li atorguen 

un percentatge del 13,3% a aquesta opció. 
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Aquestes fluctuacions en la resposta donada per ambdós 

col·lectius denoten el què més tard s‟ha pogut determinar: existeixen 

diferències estadísticament significatives109 entre la correcta identificació 

d‟un recurs al catàleg de la biblioteca i el gènere de l‟alumnat. 

 

Gràfic 4.91. Percentatges de resposta sobre la identificaciñ d‟un document inclòs dins un 

registre del catàleg de la biblioteca per gènere 

 

Tal i com es pot apreciar al Gràfic 4.92., no són excessivament 

accentuades les diferències de resposta recollides amb aquest ítem en 

funciñ de l‟àrea de coneixement de l‟alumnat: el col·lectiu que presenta un 

percentatge més elevat de resposta correcta és el d‟estudiants de 

Ciències Experimentals, amb un 61,1%, seguit per l‟alumnat 

d‟Humanitats, amb un 56,8% de resposta. En aquest cas, és el grup 

                                                           
109

 S‟han detectat diferències estadísticament significatives entre la variable Gènere i la resposta 
donada de cara a la identificaciñ d‟un recurs present dins el catàleg de la biblioteca (Ji-quadrat de 
Pearson= 9,401; g.l.= 3; x

2
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pertanyent a Ciències Socials i Jurídiques el què obté uns resultats més 

negatius: només el 51,3% respon assenyalant que el recurs esmentat al 

qüestionari fa referència a un Llibre. També és l‟alumnat de Ciències 

Socials i Jurídiques el què més diu que es tracta d‟un Informe 

Governamental (amb un 15,4% de resposta) i d‟un Article de diari (amb un 

percentatge del 3,8%). 

D‟altra banda, l‟alumnat que més confon el document amb un 

Article de revista electrònica és, en aquest cas, el de Ciències de la Salut, 

assenyalant en un 35,2% dels casos aquesta opció. 

 

Gràfic 4.92. Percentatges de resposta sobre la identificaciñ d‟un document inclòs dins un 

registre del catàleg de la biblioteca per àrea de coneixement 

 

Pel què fa als resultats obtiguts en funciñ del curs de l‟alumnat, ja 

resulten evidents les diferències en les respostes donades per cada grup 

al Gràfic 4.93.: tot i que no segueixi una progressió lineal en funció dels 
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cursos, l‟alumnat de primer és el què menys identifica la fitxa presentada 

al qüestionari com la d‟un Llibre (només un 46,2% assenyala l‟opciñ 

correcta) mentre que són els estudiants de cinquè curs els què presenten 

un percentatge més alt de resposta encertada, amb un 64,4%. També 

s‟ha de destacar que en cap moment, l‟alumnat de darrer curs, escull 

l‟opciñ Article de diari, mentre que així ho fa un 7,4% de l‟alumnat de 

segon. 

Per altra banda, s‟ha d‟esmentar que l‟alumnat de primer també és 

el què més assenyala que el document es tracta d‟un Article de revista 

electrònica, amb un 33% de resposta, i el què presenta un percentatge 

més alt de resposta a l‟opció Informe governamental (amb un 18,3%). 

Una vegada més, s‟ha constatat que existeixen diferències 

estadísticament significatives110 en la resposta obtinguda en aquest ítem 

en funciñ del curs on es troba matriculat l‟alumnat. 

                                                           
110

 S‟han detectat diferències estadísticament significatives entre la variable Curs i la resposta 
donada de cara a la identificaciñ d‟un recurs present dins el catàleg de la biblioteca (Ji-quadrat de 
Pearson= 30,865; g.l.= 12; x

2
= 0.002) 
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Gràfic 4.93. Percentatges de resposta sobre la identificaciñ d‟un document inclòs dins un 

registre del catàleg de la biblioteca per curs 

 

 

4.6.4. Reconeixement de les possibilitats de comunicació 

Tot seguint amb l‟exemple que utilitza l‟ACRL-ALA (2000), 

l‟estudiant ha de ser capaç d‟escollir el mitjà i format de comunicaciñ que 

millor suport doni a la finalitat del producte o activitat, i comunicar amb 

claretat i amb un estil que convengui a les finalitats de l‟audiència 

escollida. Així, amb l‟objectiu d‟avaluar aquestes capacitats es dissenyà la 

pregunta número 41 del qüestionari: Has fet un treball analitzant l’evolució 

dels incendis forestals a Balears en els darrers 10 anys. Per tal de 

difondre’l al màxim, has decidit enviar-ho a una revista especialitzada. A 
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eren: Monogràfics, Recerques i estudis, Assajos i Informes i, finalment, 

Recensions. La identificació de la resposta correcta a aquest ítem denota 

una òptima habilitat informacional a l‟hora de comunicar als altres, de 

manera eficaç, el producte o activitat realitzats. 

A nivell general, la majoria de resposta se centra en l‟opciñ 

correcta, tot i que amb només un 66,2% d‟alumnat que l‟assenyala. La 

segona resposta més escollida ha estat Assajos i Informes, amb un 

percentatge del 20,6% (una cinquena part de l‟alumnat), seguida per 

Monogràfics, amb un 10,6%. 

L‟alumnat més jove, el què té entre 17 i 20 anys (veure Gràfic 

4.94.) és el que, presenta un índex de resposta correcta més elevat, amb 

un 71,8%, molt per sobre del segon grup d‟edat que més ha assenyalat 

l‟opciñ adequada (l‟alumnat d‟entre 21 i 25 anys, amb un percentatge del 

64,8%). De fet, s‟ha de destacar que s‟observa una relació inversament 

proporcional entre l‟edat i l‟índex de resposta correcta: a mesura que 

augmenta l‟edat de l‟alumnat, descendeix el percentatge d‟estudiants que 

assenyalen l‟opciñ correcta (arribant al nivell mínim de resposta correcta 

donat per l‟alumnat major de 30 anys, amb un 48,3%). Aquest fet, a la 

vegada, també podria estar lligat amb que hi hagi una relació directament 

proporcional entre l‟edat de l‟alumnat i el percentatge de resposta recollida 

a l‟opciñ Monogràfics: a mesura que augmenta l‟edat de l‟alumnat, també 

s‟incrementa el percentatge d‟estudiants que assenyalen aquesta opciñ, 
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passant del 7,9% dels alumnes d‟entre 17 i 20 anys al 31,7% dels de més 

de 30. 

Aquests resultats ja denoten el què s‟ha confirmat amb l‟anàlisi feta 

a través de les Taules de contingència: s‟estableixen diferències 

estadísticament significatives111 entre l‟apartat on l‟alumnat diu que 

enviaria el treball realitzat i la variable edat. 

 

Gràfic 4.94. Percentatges de resposta sobre la identificaciñ de l‟apartat d‟una revista 

acadèmica on s‟enviaria un treball per edats 

 

Les alumnes universitàries són, en aquest cas, les que més 

assenyalen que enviarien el seu treball a l‟apartat de Recerques i Estudis 

d‟una revista, amb un 66,3% de resposta (veure Gràfic 4.95.). Per altra 

banda, els homes són els què prefereixen en un percentatge més alt 

                                                           
111

 S‟han detectat diferències estadísticament significatives entre la variable Edat i la resposta 
donada sobre l‟apartat de revista acadèmica al què s‟enviaria un treball amb un format determinat 
per tal de fer-ne una correcta difusió (Ji-quadrat de Pearson= 30,865; g.l.= 12; x

2
= 0.002) 

0

20

40

60

80

Entre 17 i 20 anys Entre 21 i 25 anys Entre 26 i 30 anys Més de 30 anys

7,9%
9,8%

11,3

31,7%

71,8%

64,8% 63,7%

48,3%

18,4%

23,4%

17,5%
15%

2% 2%

7,5%
5%

Monogràfics Recerques i estudis Assajos i informes Recensions



296                                                                                                             CAPÍTOL IV. RESULTATS 
 

 

l‟opciñ Monogràfics (amb un 12,2% de resposta respecte al 9,8% 

presentat per les dones). Aquest fet s‟inverteix en el cas de les 

Recensions: un 3,4% de les noies assenyala aquesta resposta, mentre 

que només un 1,2% escull aquesta opció. 

 

Gràfic 4.95. Percentatges de resposta sobre la identificaciñ de l‟apartat d‟una revista 

acadèmica on s‟enviaria un treball per gènere 

 

L‟alumnat d‟Humanitats és el què millor discrimina l‟apartat de 

revista acadèmica al què enviaria el seu treball (en funció de les 

característiques d‟aquest) per tal de fer-ne difusió, amb un 75% de 

resposta correcta (veure Gràfic 4.96.); per tant, només una quarta part 

d‟aquest alumnat desconeix com fer una correcta comunicaciñ del seu 

treball. 
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A l‟altre extrem se situa l‟alumnat de Ciències Experimentals, el 

qual només assenyala la resposta correcta en un 64,5% dels casos. Els 

estudiants d‟aquesta àrea de coneixement són els què escullen en més 

ocasions l‟opciñ Monogràfics (amb un 11,6%) i Assajos i informes (amb un 

21,9%), mentre que l‟alumnat de Ciències de la Salut és el què presenta 

un percentatge de resposta més elevat en el cas de les Recensions (un 

5,6% de l‟alumnat d‟aquesta àrea de coneixement escull aquesta opciñ). 

 

Gràfic 4.96. Percentatges de resposta sobre la identificaciñ de l‟apartat d‟una revista 

acadèmica on s‟enviaria un treball per àrea de coneixement 

 

Tal i com s‟observa al Gràfic 4.97., per cursos tampoc s‟estableixen 

grans diferències en els resultats obtinguts: l‟alumnat de segon és el què 

més escull d‟opciñ correcta, amb un 67,5% de resposta, tot i que el 

segueix de ben aprop el grup de primer, amb un 66,3% i el de tercer, amb 

un 66,1%. En aquest cas, és l‟alumnat de cinquè el què presenta 

0

20

40

60

80

CC. Socials Humanitats CC. Experimentals CC. de la Salut

10,6%
6,8%

11,6% 10,5%

65,6%

75%

64,5%

68,5%

21,4%

18,2%

21,9%

15,3%

2,4%
0

1,9%

5,6%

Monogràfics Recerques i estudis Assajos i informes Recensions



298                                                                                                             CAPÍTOL IV. RESULTATS 
 

 

percentatges de resposta més baixos en aquesta opció: només un 61,4% 

l‟assenyala. 

Pel què fa a la resta d‟opcions presents a l‟ítem, l‟alumnat de 

cinquè també és el què més es decanta per escollir l‟apartat de 

Monogràfics, amb un 13,6% de resposta, i l‟apartat d‟Assajos i Informes, 

amb un 22,7%, mentre que les Recensions són assenyalades 

principalment pels estudiants de quart (amb un 4,7% de resposta). 

 

Gràfic 4.97. Percentatges de resposta sobre la identificaciñ de l‟apartat d‟una revista 

acadèmica on s‟enviaria un treball per cursos 

 

  

0

20

40

60

80

Primer Segon Tercer Quart Cinquè

10,8% 11,2% 10,5% 9,4%

13,6%

66,3% 67,5%
66,1% 66%

61,4%

21,9%
18,8%

20,6% 19,8%
22,7%

1,1%
2,5% 2,8%

4,7%
2,3%

Monogràfics Recerques i estudis Assajos i informes Recensions



CAPÍTOL IV. RESULTATS                                                                                                             299 
 

 

 

4.7. Comprensió dels aspectes ètics i legals que envolten l’ús de la 

informació 

4.7.1. Referenciació de les fonts electròniques 

Per tal d‟avaluar que l‟alumnat d‟Educació Superior entén la 

problemàtica ètica i legal referida a la utilitzaciñ de les fonts d‟informaciñ, 

l‟ACRL-ALA assenyala que els estudiants reconeixen el què és un plagi, i 

no presenten com a propis els materials d‟altres autors (independentment 

del format en què es localitzi la informació). Amb aquesta finalitat 

d‟avaluaciñ, portada a l‟àmbit de la informaciñ disponible en format digital 

a través de la Xarxa, es dissenyà la pregunta 36 del qüestionari: Quan a 

l’hora de fer un treball acadèmic localitzes informació útil a una pàgina 

web, introdueixes en el document la referència de la pàgina on has 

localitzat aquesta informació? Els resultats obtinguts mostren la 

freqüència amb què l‟alumnat utilitza la referenciaciñ de les fonts 

electròniques, permentent així la interpretació de la importància que 

donen (i el nivell de conscienciaciñ sobre la necessitat d‟evitaciñ del plagi 

acadèmic sigui quin sigui el suport en què es troba la informació) en els 

seus treballs. 

Els resultats obtinguts a nivell general mostren com només un 

18,9% de l‟alumnat de la Universitat de les Illes Balears és realment 

conscient de la necessitat de referenciar la font electrònica (la web) d‟on 

extreu la informaciñ emprada per a l‟elaboraciñ dels seus treballs 
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acadèmics, ja que afirma que Sempre introdueix al document elaborat la 

referència pertinent. Aquest percentatge disminueix fins a l‟11% en el cas 

de fer la referenciació Molt sovint, tot i que torna augmentar fins al 16,4% 

en el cas de Sovint. Per altra banda, l‟opciñ més triada per l‟alumnat és la 

de De vegades, la qual escull un 35% dels estudiants universitaris. 

Finalment, un 18,7% admet que Mai deixa constància als seus treballs de 

les webs emprades per a l‟elaboraciñ del mateix. 

Per grups d‟edat (veure Gràfic 4.98.), l‟alumnat més jove, d‟entre 17 

i 20 anys, és el què presenta un percentatge més elevat de resposta a 

l‟hora d‟assenyalar que Sempre citen les fonts electròniques emprades, 

amb un 22,2%, seguit pel grup de més de 30 anys, amb un 19%. D‟altra 

banda, s‟ha de destacar que també dins aquest darrer col·lectiu és on s‟hi 

situa el major percentatge de resposta a l‟hora d‟admetre que Sovint 

introdueixen dins el text elaborat la web d‟on han extret la informaciñ (amb 

un 20,6%), però, amb tot, també és el grup que demostra majors 

mancances en aquesta habilitat informacional, ja que dins ell és on s‟hi 

situen els subjectes que han respost Mai amb major freqüència (un 27%). 

De la mateixa manera, l‟alumnat que més assenyala que introdueix 

la referència de la web on localitza la informació només De vegades és el 

que té entre 26 i 30 anys, amb un 40,7% de resposta. 

Es pot destacar que s‟observa una certa relació inversament 

proporcional entre l‟edat i la freqüència de resposta a l‟opciñ Molt sovint: 

mentre que els grup d‟alumnes més joves (entre 17 i 20 anys) presenta un 
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percentatge de resposta dintre d‟aquesta opciñ de l‟11,6%, aquest 

percentatge va disminuint gradualment a mesura que s‟incrementa l‟edat 

de l‟alumnat, arribant a ser només del 6,3% dins el col·lectiu d‟alumnes 

més grans, els majors de 30 anys. 

D‟altra banda, i tal i com s‟ha confirmat amb l‟encreuament de les 

respostes donades pels alumnes dels distints grups d‟edat, s‟evidencien 

diferències significatives112 entre la variable Edat i la freqüència de 

referenciació de la web on es localitza la informació (consultar Taula 4.36. 

on apareixen els resultats del càlcul de les mitjanes) dintre dels seus 

treballs acadèmics. 

Edat  Mitjana  Desviació típica 

Entre 17 i 20 anys  2,62  1,312 

Entre 21 i 25 anys  2,92  1,401 

Entre 26 i 30 anys  2,57  1,435 

Més de 30 anys  2,63  1,440 

 

Taula 4.36. Mitjanes i Desviaciñ Típica per grups d‟edat a l‟hora de referenciar una 

pàgina web utilitzada per a un treball (ANOVA d‟un factor) 

 

                                                           
112

 S‟han detectat diferències estadísticament significatives entre la variable Edat i la freqüència de 
referenciació de webs dintre dels treballs acadèmics (F= 4,299; sig.= 0.005) 
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Gràfic 4.98. Percentatges de resposta sobre la freqüència de referenciació de fonts 

electròniques per grups d‟edat 

 

Tal i com s‟aprecia al Gràfic 4.99., les diferències de resposta en 

funciñ del gènere de l‟alumnat sñn mínimes, tot i que cal destacar que un 

19,6% de l‟alumnat femení diu referenciar Sempre les fonts electròniques 

utilitzades, dos punts per sobre de la freqüència observada entre l‟alumnat 

masculí (17,6%). D‟altra banda, sñn ells els què assenyalen de manera 

més categòrica que no referencien les webs que empren en els seus 

treballs acadèmics: un 23,4% dels homes diu que Mai ho fa, mentre que 

en aquesta resposta només apareix un 16,3% de l‟alumnat femení. 

Finalment, només esmentar que les noies escullen molt més l‟opciñ De 

vegades, amb un 37,6% de resposta, mentre que els nois només 

responen a aquesta opció en un 30,1% dels casos. 
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Gràfic 4.99. Percentatges de resposta sobre la freqüència de referenciació de fonts 

electròniques per gènere 

 

L‟alumnat d‟Humanitats és el què mostra un major nivell de 

conscienciació pel què fa a la necessitat de referenciar les fonts 

electròniques: un 40% d‟aquests estudiants diu que Sempre referencia la 

web d‟on ha extret la informació, mentre que també és el grup que més ha 

escollit l‟opciñ Molt sovint (amb un 15,6% de resposta); a la vegada, 

només un 8,9% d‟aquest col·lectiu admet que no ho fa Mai. D‟altra banda, 

els estudiants que menys assenyalen que Sempre referencïin les webs és 

el de Ciències Socials i Jurídiques, que només assenyala aquesta opció 

en un 15,6% dels casos. És aquest grup també el què més diu que Mai 

referencia les pàgines consultades, amb un 20,1% de resposta (tot i que 

seguit de molt aprop per l‟alumnat de Ciències Experimentals, que ha 
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assenyalat que Mai referencia les webs consultades en un 19,9% dels 

casos), o que només ho fa De vegades (amb un 38%). 

Cal destacar que, i tal i com s‟ha confirmat amb l‟encreuament de 

les respostes donades pels alumnes de les distintes branques, 

s‟evidencien diferències significatives113 entre la variable àrea de 

coneixement i la freqüència de referenciació de la web on es localitza la 

informació (consultar Taula 4.37. on apareixen els resultats del càlcul de 

les mitjanes) dintre dels seus treballs acadèmics. 

Àrea de coneixement  Mitjana  Desviació típica 

CC. Socials i Jurídiques  2,63  1,330 

Humanitats  3,58  1,422 

CC. Experimentals  2,92  1,436 

CC. de la Salut  2,98  1,430º 

 

Taula 4.37. Mitjanes i Desviaciñ Típica per àrea de coneixement a l‟hora de referenciar 

una pàgina web utilitzada per a un treball (ANOVA d‟un factor) 

 

                                                           
113

 S‟han detectat diferències estadísticament significatives entre la variable Àrea de coneixement i 
la freqüència de referenciació de webs dintre dels treballs acadèmics (F= 9,388; sig.= 0.000) 
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Gràfic 4.100. Percentatges de resposta sobre la freqüència de referenciació de fonts 

electròniques per àrea de coneixement 

 

En funciñ del curs de l‟alumnat, el percentatge més elevat de 

resposta òptima (la que fa referència a Sempre) se situa dintre del 

col·lectiu d‟estudiants de quart curs, amb un 35,5%, seguit del de cinquè, 

amb un 29,2%, que a la vegada és el grup que més assenyala que 

referencia les web Molt sovint, amb un 14,6% (veure Gràfic 4.101.). Per 

altra banda, és entre l‟alumnat de primer curs on es detecten més 

mancances a l‟hora de referenciar les fonts electròniques, ja que el 

percentatge de resposta referida a Mai arriba fins el 21,5% dintre d‟aquest 

col·lectiu. 
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Una vegada més, amb l‟encreuament de les respostes donades 

pels alumnes dels distints grups, s‟evidencien diferències significatives114 

entre la variable curs i la freqüència de referenciació de la web on es 

localitza la informació (consultar Taula 4.38. on apareixen els resultats del 

càlcul de les mitjanes) dintre dels seus treballs acadèmics. 

Curs  Mitjana  Desviació típica 

Primer  2,60  1,319 

Segon  2,63  1,333 

Tercer  2,46  1,236 

Quart  3,38  1,448 

Cinquè  3,23  1,448 

 

Taula 4.38. Mitjanes i Desviaciñ Típica per curs a l‟hora de referenciar una pàgina web 

utilitzada per a un treball (ANOVA d‟un factor) 

 

                                                           
114

 S‟han detectat diferències estadísticament significatives entre la variable curs i la freqüència de 
referenciació de webs (F= 17,821; sig.= 0.000) 
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Gràfic 4.101. Percentatges de resposta sobre la freqüència de referenciació de fonts 

electròniques per cursos 

 

 

4.7.2. Comissió de plagi i referenciació de les fonts en general 

Seguint amb la Norma 5 de l‟ACRL-ALA (2000) pel què fa a la 

comprensiñ per part de l‟alumnat d‟Educaciñ Superior de les qüestions 

ètiques, legals i socials que envolten les Tecnologies de la Informació, 

l‟estudiant competent en l‟accés i ús de la informaciñ demostra 

comprensió de les qüestions relacionades amb la propietat intel·lectual, 

els drets de reproducciñ i l‟ús correcte dels materials acollits a la legislaciñ 

sobre els drets d‟autor, sap el què és un plagi i no presenta com a propis 

materials d‟altres autors. 
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Per això, amb la pregunta 26 del qüestionari se li sol·licità a 

l‟alumnat: A l’hora de fer un treball acadèmic, has copiat un fragment o 

text complet i l’has posat sense referenciar-ne la font? Les possibilitats de 

resposta plantejades eren: No, no ho he fet mai; Sí, entre 1 i 5 vegades; 

Sí, entre 6 i 10 vegades; Sí, més de 10 vegades. Amb aquest ítem es 

pretenia conèixer, no només si l‟alumnat ha concorregut alguna vegada 

en l‟anomenat plagi acadèmic, sino també amb quina freqüència l‟ha duit 

a terme en cas de cometre‟l, deixant patent d‟aquesta manera el grau de 

conscienciació envers la deshonestedat acadèmica per part dels 

estudiants de la Universitat de les Illes Balears. 

A nivell general, un 30,6% de l‟alumnat assegura no haver comès 

Mai plagi acadèmic, mentre que la gran majoria (el 45%) assenyala que, 

entre 1 i 5 vegades, ha copiat un fragment o text complet sense 

referenciar-ne la font. D‟altra banda, un 13,9% de l‟alumnat confessa que 

ha duit aquesta pràctica deshonesta a terme més de 10 vegades. És a dir 

que, independentment de la freqüència de la comissió del plagi, el què 

queda patent és que un 69,4% de l‟alumnat de la Universitat de les Illes 

Balears admet haver realitzat aquesta pràctica. 

En funciñ de l‟edat de l‟alumnat, existeixen importants diferències 

pel què fa a la resposta donada (veurè Gràfic 4.102.): els estudiants que 

més assenyalen que Mai han copiat un text sense referenciar-ne la font 

sñn els del grup d‟edat d‟entre 26 i 30 anys, amb un percentatge del 

46,5%, seguits per l‟alumnat de més de 30 anys, amb un 46,3% de 



CAPÍTOL IV. RESULTATS                                                                                                             309 
 

 

resposta. De fet, aquests dos grups són els què presenten percentatges 

de resposta més baixos a les opcions que suposen altes freqüències de 

plagi (entre 6 i 10 vegades o més de 10 vegades). Per altra banda, el 

col·lectiu que més admet haver comès aquesta pràctica deshonesta en 

totes les freqüències possibles és l‟alumnat d‟entre 17 i 20 anys: és 

precisament aquest grup d‟edat el què presenta els percentatge de 

resposta més alts a les distintes opcions (entre 1 i 5 vegades, amb un 

48,5%; entre 6 i 10 vegades, amb un 13,8%; i més de 10 vegades, amb 

un 14,9%). 

També s‟ha de destacar que s‟observa una relaciñ inversament 

proporcional entre l‟edat de l‟alumnat i la freqüència de comissiñ de plagi 

entre 1 i 5 vegades: a mesura que augmenta l‟edat dels estudiants 

universitaris, descendeix gradualment el percentatge d‟alumnes que diu 

haver copiat un fragment o un text complet sense referenciar-lo entre 1 i 5 

vegades, presentant l‟índex de resposta més alt el grup d‟entre 17 i 20 

anys (amb un 48,5% de resposta) i el percentatge més baix l‟alumnat de 

més de 30 anys (amb un 35,8%). 

Aquests resultats ja denoten el què s‟ha confirmat posteriorment 

amb l‟anàlisi feta a través de les Taules de contingència: s‟estableixen 

diferències estadísticament significatives 115 entre l‟edat de l‟alumnat i la 

resposta donada per aquest sobre la comissió de plagi acadèmic. 

                                                           
115

 S‟han detectat diferències estadísticament significatives entre la variable Edat i la resposta 
donada sobre la comissiñ de plagi acadèmic i la freqüència d‟aquesta (Ji-quadrat de Pearson= 
33,482; g.l.= 9; x

2
= 0.000) 
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Gràfic 4.102. Percentatges de resposta sobre la freqüència de comissió de plagi per 
grups d‟edat 

 

Tal i com es pot observar al Gràfic 4.103., no s‟aprecien diferències 

notables entre la resposta masculina i femenina a l‟hora de dir que no s‟ha 

copiat un text sense referenciar la font Mai: assenyala aquesta opció un 

33,3% dels homes i un 29,3% de les dones. On sí que es detecten més 

variacions en la resposta donada per uns i les altres és precisament en la 

freqüència de la comissiñ de plagi acadèmic: l‟opciñ entre 1 i 5 vegades 

l‟ha assenyalada el 35% dels homes i el 50,2% de les dones, mentre que 

la realitzaciñ d‟aquesta pràctica deshonesta de forma més constant (més 

de 10 vegades) és més propensa entre els nois (amb un 23,9% de 

resposta) que no pas entre les noies (amb només un 8,7%). 
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D‟aquestes dades ja es desprèn que existeixen diferències 

estadísticament significatives116 entre el gènere de l‟alumnat i la 

freqüència en la comissió de plagi acadèmic. 

 

Gràfic 4.103. Percentatges de resposta sobre la freqüència de comissió de plagi per 

gènere 

 

L‟alumnat que més assenyala que Mai ha copiat un fragment o un 

text complet sense referenciar-ne la font és el d‟Humanitats, amb un 

71,7% de resposta. Per altra banda, els estudiants de Ciències Socials i 

Jurídiques se situen precisament a l‟altre extrem: només una mica més 

d‟una quarta part d‟aquest col·lectiu (el 27,4%) assegura que no ha 

realitzat Mai aquesta pràctica. De fet, és l‟alumnat de Ciències Socials i 

Jurídiques el què presenta un índex més alt de resposta a les freqüències 

                                                           
116

 S‟han detectat diferències estadísticament significatives entre la variable Gènere i la resposta 
donada sobre la comissiñ de plagi acadèmic i la freqüència d‟aquesta (Ji-quadrat de Pearson= 
55,285; g.l.= 3; x

2
= 0.000) 
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de comissiñ de plagi “lleu” i “moderada” (entre 1 i 5 vegades i entre 6 i 10 

vegades) amb uns percentatges del 47,5% i 12,2% respectivament. Per 

altra banda, destaca l‟alumnat de Ciències Experimentals per ser el què 

admet que ha comès aquesta pràctica deshonesta de manera més 

freqüent (més de 10 vegades) amb un percentatge que arriba al 20,6% de 

resposta. 

Una vegada més, amb les Taules de contingència elaborades a tal 

efecte, s‟han detectat diferències estadísticament significatives117 entre 

l‟àrea de coneixement i la freqüència de comissiñ de plagi acadèmic. 

 

Gràfic 4.104. Percentatges de resposta sobre la freqüència de comissió de plagi per 

àrea de coneixement 

 

                                                           
117

 S‟han detectat diferències estadísticament significatives entre la variable Àrea de coneixement i 
la resposta donada sobre la comissiñ de plagi acadèmic i la freqüència d‟aquesta (Ji-quadrat de 
Pearson= 53,428; g.l.= 9; x

2
= 0.000) 
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En el cas de les respostes analitzades en funció del curs de 

l‟alumnat, sorprenen des d‟un principi els resultats obtinguts (veure Gràfic 

4.105.). Pel què fa a la variable curs no es tracta que es detectin 

variacions en la freqüència de comissió, sino que ja es localitzen 

clarament les diferències de resposta entre distints grups d‟estudiants a 

l‟hora de dir que no han duit a terme Mai plagi acadèmic: l‟alumnat de 

cinquè curs és el què més assenyala aquesta opció de resposta, amb un 

44,9%, seguit d‟aprop per l‟alumnat de quart curs (amb un 43,4%). Així i 

tot, sobta que, tot i que l‟alumnat de darrer any de carrera hagi obtingut 

aquest percentatge de resposta tan elevat a l‟hora de dir que no ha 

realitzat Mai aquesta pràctica deshonesta, sigui, per altra banda el 

col·lectiu que, a l‟hora de cometre el plagi, ho hagi fet de la manera més 

constant: un 22,4% de l‟alumnat de cinquè assenyala que ha copiat un 

text sense referenciar la font més de 10 vegades. 

L‟alumnat de tercer, en aquest cas, destaca per ser el què menys 

assenyala que Mai ha comès plagi, amb un 23% de resposta. La 

freqüència de realitzaciñ d‟aquesta pràctica entre els estudiants d‟aquest 

curs se situa fonamentalment entre 1 i 5 vegades (amb un 45,3%), tot i 

que no presenta percentatges precisament baixos en les freqüències més 

altes: un 12,5% entre 6 i 10 vegades i gairebé un 20% (el 19,1%) pel què 

fa a més de 10 vegades. 

Tal i com ja ha succeït amb la resta de variables independents 

creuades amb aquest ítem sobre plagi acadèmic, a través de les taules de 
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contingència elaborades s‟ha pogut constatar que existeixen diferències 

estadísticament significatives118 pel què fa a la freqüència de comissió de 

plagi acadèmic i el curs en el qual està matriculat l‟alumnat enquestat. 

 

Gràfic 4.105. Percentatges de resposta sobre la freqüència de comissió de plagi per 

cursos 

 

 

4.7.3. Auto-referenciació 

També en el marc de la comprensió de les qüestions ètiques i 

legals que envolten a la informació i a les Tecnologies de la Informació i la 

Comunicaciñ destacada per l‟ACRL-ALA (2000) tornam a recordar que 

resulta essencial que l‟estudiant demostri una comprensiñ de les 

                                                           
118

 S‟han detectat diferències estadísticament significatives entre la variable Curs i la resposta 
donada sobre la comissiñ de plagi acadèmic i la freqüència d‟aquesta (Ji-quadrat de Pearson= 
58,902; g.l.= 12; x

2
= 0.000) 
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qüestions de la propietat intel·lectual i els drets de reproducció, i dintre 

d‟aquest estudi que es presenta es considerà determinant per a 

l‟avaluaciñ d‟aquestes habilitats la pròpia referenciaciñ, lligada als 

resultats obtinguts de la pregunta 21 inclosa dintre del qüestionari: Quan 

incorpores una gràfica o taula que has fet tu mateix/a dins un treball 

acadèmic, indiques “Font: elaboració pròpia”? Aquest ítem permet 

d‟avaluar el reconeixement de la informaciñ elaborada pel propi alumnat i 

l‟aplicaciñ dels aspectes ètics i legals a l‟hora de comunicar aquest 

coneixement. 

De les dades generals obtingudes es desprèn que només una 

petita part (el 15,8%) de l‟alumnat de la Universitat de les Illes Balears 

considera necessària (i així ho posa en pràctica) l‟autoreferenciaciñ a 

l‟hora d‟exposar els resultats d‟una feina pròpia. 

El grup d‟edat que mostra una major conscienciaciñ a l‟hora 

d‟autoreferenciar el producte del seu treball és precisament el més gran 

de 30 anys (amb un 22,6% d‟alumnat que afirma que inclou el comentari 

Font: elaboració pròpia després d‟inserir una taula o gràfica a un treball 

seu). A l‟altre extrem s‟hi situa l‟alumnat que té entre 17 i 20 anys, el qual 

assenyala, en un 88,6% dels casos, que no introdueix l‟autoreferència 

després d‟una taula o gràfica elaborada per ell. 

De fet, ja al Gràfic 4.106. es pot observar com s‟estableix una 

relaciñ directament proporcional entre l‟edat de l‟alumnat i 

l‟autoreferenciaciñ: a mesura que s‟incrementa l‟edat dels estudiants, 
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també augmenta progressivament el percentatge d‟individus que 

asseguren que incorporen el comentari “Font: elaboraciñ pròpia” després 

de la inclusiñ d‟una taula o gràfica en un treball, passant de l‟11,4% inicial 

de l‟alumnat d‟entre 17 i 20 anys al 22,6% dels estudiants de més de 30 

anys. 

Per tant, en funció dels resultats obtinguts pel què fa a les 

respostes recollides sobre l‟autoreferenciaciñ en funciñ de l‟edat de 

l‟alumnat, s‟identifiquen diferències estadísticament significatives119 entre 

aquestes dues variables. 

 

Gràfic 4.106. Percentatges de resposta sobre la referenciació de figures i gràfiques 

d‟elaboraciñ pròpia per grups d‟edat 

 

Encara que només sigui lleugerament i amb una diferència 

insubstancial, el grup dels homes és el que afirma en un percentatge més 
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 S‟han detectat diferències estadísticament significatives entre la variable Edat i la resposta 
donada sobre l‟autoreferenciaciñ de figures i gràfiques (Ji-quadrat de Pearson= 9,300; g.l.= 12; x

2
= 
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elevat (un 18,1% dels casos) que incolu dins un treball l‟autoreferenciaciñ 

d‟uns continguts propis. Dins tot, sorprèn com un percentatge tan elevat 

de població femenina, el 85,3%, diu que no inclou el comentari Font: 

elaboració pròpia després d‟una taula o gràfica feta per elles. 

 

Gràfic 4.107. Percentatges de resposta sobre la referenciació de figures i gràfiques 

d‟elaboraciñ pròpia per gènere 

 

Com es pot observar a la Gràfica 4.108., l‟alumnat que destaca per 

la seva resposta positiva sobre l‟autoreferenciaciñ és el d‟Humanitats: un 

30,2% d‟aquests estudiants diu indicar “Font: elaboraciñ pròpia” quan 

incorpora una taula o una gràfica seva dintre d‟un treball. D‟altra banda, 

és entre el col·lectiu de Ciències experimentals on es localitza el 

percentatge de resposta negativa a aquesta qüestió: un 93,3% admet que 

no incorpora aquesta autoreferència dins els seus treballs. 
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Tal i com ja es pot intuir d‟aquesta disparitat de resultats, 

s‟identifiquen diferències estadísticament significatives120 entre 

l‟autoreferenciaciñ i l‟àrea de coneixement on es troba adscrit l‟alumnat 

enquestat. 

 

Gràfic 4.108. Percentatges de resposta sobre la referenciació de figures i gràfiques 

d‟elaboraciñ pròpia per àrea de coneixement 

 

El percentatge més elevat d‟estudiants que asseguren que inclouen 

la referència Font: elaboració pròpia després d‟incloure alguna figura feta 

per ells se situa dintre del col·lectiu de tercer curs (un 19,8% dels 

estudiants). D‟altra banda, els resultats més negatius pel què fa a 

l‟autoreferenciaciñ dels continguts d‟un treball s‟observen, per igual, dintre 

del grup d‟alumnat de segon i cinquè cursos (ambdós grups coincideixen 

en afirmar que només un 12,5% inclou l‟autocita als seus treballs). 

                                                           
120

 S‟han detectat diferències estadísticament significatives entre la variable Àrea de coneixement i 
la resposta donada sobre l‟autoreferenciaciñ de figures i gràfiques (Ji-quadrat de Pearson= 26,227; 
g.l.= 3; x

2
= 0.000) 
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Gràfic 4.109. Percentatges de resposta sobre la referenciació de figures i gràfiques 
d‟elaboraciñ pròpia per cursos 

 

 

4.7.4. Identificació de referències acadèmiques 

Resulta impossible la correcta inclusió de les fonts emprades per a 

l‟elaboraciñ d‟un treball acadèmic si prèviament l‟alumnat no és capaç 

d‟identificar com aquestes fonts es referencien correctament. De fet, 

l‟ACRL-ALA (2000) assenyala com a exemple de reconeixement de la 

utilitzaciñ de les fonts d‟informaciñ, a l‟hora de comunicar el producte o 

activitat, que l‟alumnat seleccioni un estil de presentaciñ documental 

adequat, a la vegada que l‟utilitza de forma consistent per tal de citar les 

fonts. Aquestes habilitats s‟han avaluat a través de la pregunta número 30 

del qüestionari: Tot seguit s’assenyalen 4 referències de diversos 

documents fetes segons la normativa APA. Quina d’elles es correspon a 
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un article de revista? Les possibilitats de resposta (la referència d‟un llibre, 

d‟una revista i d‟un capítol de llibre, a més de la possibilitat d‟assenyalar 

No ho sé o No sé què és la normativa APA) permeten de valorar el grau 

de reconeixement d‟un format concret de referenciaciñ (el format de 

l‟American Psychological Association –APA–) o bé de confusió entre 

diferents documents, així com si els estudiants ni tan sols coneixen aquest 

estil de referenciació. 

D‟entre els resultats obtinguts a nivell general s‟extreu una acusada 

mancança a l‟hora de reconèixer quina de les referències pertany a la 

d‟una revista acadèmica: només un 13,5% de l‟alumnat de la Universitat 

de les Illes Balears ha assenyalat la resposta correcta. També destaca 

que un 16,5% dels estudiants admeten que no saben quina de les 

referències és la que es correspon amb una revista però, per damunt de 

totes aquestes informacions, despunta que un 41,2% no té cap 

coneixement del què és la normativa APA. 

Aquests resultats es poden comparar amb els què es detectaren al 

Québec, ja que l‟ítem emprat per avaluar aquestes habilitats de 

reconeixement d‟un document mitjançant la referenciaciñ ja esmentades 

és una adaptació del què utilitzaren Mittermeyer & Quirion (2003). En el 

cas de Canadà, les autores es decepcionaren amb el baix percentatge de 

respostes correctes que consideraren que havien obtingut: segons 

l‟estudi, “només” un 35,8% havia identificat correctament la referència de 

l‟article de revista. 



CAPÍTOL IV. RESULTATS                                                                                                             321 
 

 

En el cas de la resposta obtinguda pels diferents grups d‟edat 

(veure Gràfic 4.110.), el col·lectiu que més destaca pel seu alt percentatge 

de desconeixement de la normativa APA és el que té més de 30 anys 

(amb un 44,6% de resposta), i el grup d‟alumnat d‟entre 21 i 25 anys és 

precisament el què, per una banda, obté el percentatge de respostes 

correctes més elevat (amb un 16,1%). D‟altra banda, el col·lectiu que més 

assenyala desconèixer quina és l‟opciñ correcta (i que a la vegada, és 

congruent amb el percentatge assolit a la resposta òptima –amb només 

un 10,3% d‟alumnat que marca que es tracta d‟un article de revista–, és el 

més jove, el què té entre 17 i 20 anys, un 19% del qual escull No ho sé. 

 

Gràfic 4.110. Percentatges de resposta sobre la identificaciñ de la referència d‟un article 

de revista segons format APA per grups d‟edat 

 

Les respostes donades per l‟alumnat respecte a la identificaciñ de 

la referència d‟un article de revista en funciñ del gènere divergeixen 
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considerablement (veure Gràfic 4.111.). Mentre que un 14,2% de les 

dones assenyala la resposta correcta, això mateix només ho fa un 12,4% 

dels homes, però les grans diferències es localitzen a l‟hora de dir que 

desconeixen quina referència es correspon amb la d‟un article de revista: 

un 18,4% de la resposta femenina se situa en aquesta opció, mentre que 

només l‟assenyala un 13% dels homes. Per altra banda, on es localitza 

una major distinció entre la resposta donada per nois i noies és 

precisament quan admenten que no saben què és la normativa APA: un 

37,1% de les dones marca aquesta casella, mentre que entre l‟alumnat 

masculí el percentatge de resposta arriba fins al 48,8%. 

Aquestes divergències esmentades ja fan preveure el què s‟ha 

comprovat a través de les Taules de contingència amb què s‟ha analitzat 

la resposta a aquest ítem en funció de les diverses variables 

independents tractades en aquest estudi: es localitzen diferències 

estadísticament significatives121 entre resposta donada davant la 

identificaciñ de la referència d‟un article de revista acadèmica i el gènere 

de l‟alumnat. 

                                                           
121

 S‟han detectat diferències estadísticament significatives entre la variable Gènere i la resposta 
donada sobre la identificaciñ d‟una referència (Ji-quadrat de Pearson= 15,641; g.l.= 4; x

2
= 0.004) 
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Gràfic 4.111. Percentatges de resposta sobre la identificaciñ de la referència d‟un article 

de revista segons format APA per gènere 

 

Encara que sigui per unes dècimes (veure Gràfic 4.112.) en aquest 

cas en particular el percentatge de resposta correcta més alt li correspon 

a l‟alumnat de Ciències de la Salut, amb un 26,9% (seguit, això sí, per 

l‟alumnat d‟Humanitats de molt aprop –8 dècimes–). Per altra banda, 

destaca (en negatiu) l‟alumnat de Ciències Socials i Jurídiques per ser el 

què més ha errat la resposta correcta, ja que només un 9,1% d‟aquests 

estudiants han identificat la referència com la d‟un article de revista. A 

més, aquest grup també és el què presenta un percentatge més elevat de 

resposta a l‟opciñ No ho sé, amb un 21,3%. 

Finalment, només queda afegir que els estudiants que més 

reconeixen que no saben el què és la normativa APA són els pertanyents 
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al grup de Ciències Experimentals, que han assenyalat aquesta opció en 

un 52,8% dels casos. 

Una vegada més, s‟han identificat diferències estadísticament 

significatives122 entre resposta donada davant la identificació de la 

referència d‟un article de revista acadèmica i, en aquest cas, l‟àrea de 

coneixement de l‟alumnat. 

 

Gràfic 4.112. Percentatges de resposta sobre la identificaciñ de la referència d‟un article 

de revista segons format APA per àrea de coneixement 

 

Per cursos (veure Gràfic 4.113.), el percentatge més elevat de 

resposta correcta es localitza dintre del grup de quart (amb un 25,5%123). 

A l‟altre extrem, amb els resultats més negatius, està l‟alumnat pertanyent 

                                                           
122

 S‟han detectat diferències estadísticament significatives entre la variable Àrea de coneixement i 
la resposta donada sobre la identificaciñ d‟una referència (Ji-quadrat de Pearson= 170,886; g.l.= 
12; x

2
= 0.000) 

123
 Destacar que aquest 25,5% es troba molt per sobre del percentatge de resposta correcta 

obtingut a nivell general entre tot l‟alumnat universitari, i que se situava en el 13,5%. 
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a segon curs, on només un 6,8% d‟aquest ha assenyalat la resposta 

correcta, a la vegada que també és el grup on es localitza un major 

nombre de subjectes que diuen no reconèixer quina referència es 

correspon amb un article de revista: el 26,2%. Finalment, dins el col·lectiu 

de tercer curs s‟hi situa el major percentatge de resposta d‟alumnat que 

assegura que no coneix el què és la normativa APA (amb un 54,8%). 

Així, amb aquestes grans fluctuacions en la resposta en funció dels 

grups, a través de l‟anàlisi amb les Taules de contingència s‟han 

identificat diferències estadísticament significatives124 entre la resposta 

donada davant el reconeixement d‟una referència i el curs de l‟alumnat 

enquestat. 

 

Gràfic 4.113. Percentatges de resposta sobre la identificaciñ de la referència d‟un article 
de revista segons format APA per curs 

 

                                                           
124

 S‟han detectat diferències estadísticament significatives entre la variable Curs i la resposta 
donada sobre la identificaciñ d‟una referència (Ji-quadrat de Pearson= 107,099; g.l.= 16; x

2
= 0.000) 
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5.1. Conclusions dels resultats obtinguts 

En aquest darrer capítol de la Tesi es presenten les principals 

conclusions extretes dels resultats obtinguts a través de l‟estudi realitzat al 

voltant de les habilitats informacionals de l‟alumnat de la Universitat de les 

Illes Balears. En concret, s‟analitzen i es comenten els resultats generals 

obtinguts per a cadascuna de les diferents dimensions avaluades, així 

com les associacions més destacables que es considera que es poden 

establir entre aquests resultats i el què durant tot aquest estudi hem estat 

anomenant Factors relacionals. 

Per a l‟anàlisi en profunditat dels resultats obtinguts, s‟ha optat per 

la inclusiñ d‟un esquema referit a cadascuna de les dimensions avaluades 

en aquest estudi. Cada dimensió queda així desglossada en els ítems que 

ens proporcionaven la informació sobre ella al qüestionari, i s‟hi 

destaquen els grups on s‟han localitzat els resultats més positius. Això sí: 

no s‟han inclòs els grups de referència (edat, gènere, curs, àrea de 

coneixement) si en l‟anàlisi de resultats no s‟han identificat mitjançant 

l‟estudi dut a terme diferències estadísticament significatives entre els 

distints grups, ja que de no ser així, no té raó de ser destacar un grup per 
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sobre d‟un altre si no sñn prou concloents les dades obtingudes de la 

comparativa. 

Per tant, donada la naturalesa descriptiva d‟aquest estudi, amb les 

dades exposades tot seguit no pretenem identificar un perfil d‟estudiant 

amb les millors habilitats informacionals de la Universitat de les Illes 

Balears, sinñ definir la variabilitat d‟aquest nivell d‟habilitats òptim, en 

funció dels grups, les eines, els recursos, les opinions, etc. i mostrar així 

una fotografia instantània d‟un moment i d‟una realitat determinats. 

 

5.1.1. Identificació de les necessitats d’informació 

Tot recordant a nivell molt general els resultats ja destacats al 

capítol IV d‟aquest treball, de les dades obtingudes mitjançant els quatre 

ítems dissenyats per tal d‟avaluar aquesta primera dimensiñ s‟extreu que 

l‟alumnat de la Universitat de les Illes Balears no és capaç d‟identificar 

correctament les seves necessitats d‟informaciñ quan se li fa una 

demanda acadèmica: només una mica més de la meitat (el 57,1%) 

identifica correctament les paraules clau que defineixen una temàtica 

determinada; un 48,5% dels estudiants sempre fa la primera cerca 

d‟informaciñ només en castellà, mentre que només un 8,8% assegura que 

sempre amplia la seva recerca d‟informaciñ en anglès. Finalment, pel què 

fa a la planificaciñ davant una demanda d‟informaciñ, poc menys d‟un terç 

dels enquestats (32,8%) assenyala que cerca i s‟organitza la informació 

tot d‟una que el professorat planteja una tasca o activitat. 
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Com ja s‟ha comentat al Capítol IV sobre resultats, el primer ítem 

(el què fa referència a la identificació de les paraules clau adients) fou 

extret del qüestionari utilitzat per Mittermeyer & Quirion (2003). Les 

autores també consideraren que l‟alumnat enquestat en el seu estudi 

patien greus dificultats en el reconeixement dels mots clau, tot i que en el 

seu cas els resultats, comparats amb els nostres, foren millors (un 64,5% 

identificava correctament les paraules clau que definien una temàtica en 

particular). 

A la Figura 5.1. s‟il·lustren i presenten les dades del grups que han 

obtingut millors resultats a cadascun dels ítems emprats per tal d‟avaluar 

aquesta dimensió entre l‟alumnat de la Universitat de les Illes Balears. De 

tota manera, s‟ha de puntualitzar que a la Figura no s‟hi ha inclòs cap 

grup pel què fa a l‟idioma en què es realitza la primera cerca d‟informaciñ. 

Això respon al fet que aquest ítem és més exploratori que no pas 

definidor: per a aquest estudi no valorarem quina és la millor resposta 

donada pel què fa a la intensitat d‟utilitzaciñ d‟un idioma matern o un altre 

(en aquest cas, el castellà i el català), sinó que consideram que ja ens 

aporta suficient informaciñ el fet de conèixer que la majoria de l‟alumnat 

es limita a fer sempre les seves cerques en un d‟aquests dos idiomes en 

particular, assolint d‟aquesta manera molts menys recursos i possibilitats. 

De fet, aquesta darrera reflexió ja va ser extreta per Comas & 

Sureda (2006) en el seu estudi sobre les habilitats de l‟alumnat 

d‟Educaciñ Social de la Universitat de les Illes Balears, quan assenyalaren 
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que els estudiants redueixen dràsticament la seva recerca d‟informaciñ a 

la publicada en els seus idiomes materns i no solen cercar informació en 

altres idiomes. 

 

Figura 5.1. Grups amb els resultats més òptims pel què fa als diferents ítems relatius a la 
identificaciñ de les necessitats d‟informaciñ (Dimensiñ 1) 

 

A la vista d‟aquests resultats ja es pot avançar que l‟alumnat 

desconeix com planificar-se i organitzar-se quan ha de donar resposta a 

alguna sol·licitud d‟informaciñ, a més de no saber identificar les paraules 

clau més apropiades ni controlar l‟abast de les seves cerques 

d‟informaciñ. Les diferències entre grups (en funciñ de l‟edat, el gènere, el 

curs...) són mínimes, però ens ajuden a identificar, quan es donen, que hi 

ha certes estratègies que sñn més pròpies d‟uns grups que no pas d‟uns 

altres, així com hi ha certes eines que dominen més uns grups, mentre 
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que d‟altres sñn més maldestres. En aquest cas en particular, pel què fa a 

la identificaciñ de les necessitats d‟informaciñ, despunta l‟alumnat de 

Ciències Experimentals pel seu domini a l‟hora de conceptualitzar una 

temàtica concreta en paraules clau definitòries; d‟altra banda, quan es 

tracta de destreses més lingüístiques o de planificaciñ, és l‟alumnat 

d‟Humanitats qui millor respon a les sol·licituds i demandes. 

Arribats a aquest punt ens agradaria discutir un aspecte que 

consideram que pot esser d‟especial interès: com ja s‟ha comentat al 

Capítol I d‟aquest treball, autors com Eisenberg & Berkowitz (1988) o 

Kulthau (1991) identifiquen diferents etapes en el procés de recerca 

d‟informaciñ que han de menester distintes habilitats. Aquests autors 

destaquen que el procés no és lineal, que durant el continuum de 

construcciñ de coneixement, l‟alumnat pot anar avançant o retrocedint; 

nosaltres volem qüestionar part d‟aquest plantejament: realment no 

afectarà a la resta de resultats obtinguts en les diferents dimensions 

analitzades en aquest estudi el fet que s‟hagin localitzat mancances tan 

accentuades en aquesta primera dimensiñ? Si l‟alumnat no és capaç 

d‟identificar els conceptes clau a l‟hora de fer una cerca, si no sap 

determinar l‟abast d‟una cerca inicial, si no rectifica aquesta cerca inicial 

plantejant-ne de noves amb altres idiomes –per tal d‟abarcar més o 

menys recursos en funció de les necessitats–, i no se sap planificar 

adequadament les tasques a realitzar: pot presentar resultats òptims en 

l‟avaluaciñ de les dimensions següents? Més endavant reprendrem 
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aquesta i d‟altres qüestions en la nostra valoraciñ final dels resultats 

obtinguts en el conjunt de dimensions analitzades. 

 

5.1.2. Estratègies de recerca d’informació 

En el marc de la localització de la informació de manera eficaç i 

eficient, les estratègies de documentació utilitzades es converteixen en un 

element clau dintre de les habilitats informacionals. En el context 

universitari analitzat, despunta la utilització dels Motors de cerca de 

caràcter general per damunt de qualsevol altre eina, mentre que el catàleg 

de la Biblioteca de la pròpia Universitat, així com el d‟altres Biblioteques 

destaquen per la seva infrautilització. 

En altres estudis, com és el cas de l‟SCD-URFIST (2008), un 96% de 

l‟alumnat de doctorat assegurà que emprava els Motors de cerca 

generalistes (Google, Yahoo, Altavista...) com a primera font de consulta 

d‟informaciñ amb finalitats acadèmiques Molt sovint o Sovint per a les 

seves cerques d‟informaciñ, mentre que amb aquesta mateixa freqüència 

assenyalava que emprava el catàleg de la biblioteca de la Universitat un 

65,1% (percentatge molt per sobre del recollit entre l‟ alumnat participant 

en aquest estudi). 

Per altra banda, pel què fa al coneixement i ús dels operadors 

booleans, el més familiar per a l‟alumnat sñn les cometes, tot i que un 

37,3% dels estudiants diu que no les empra mai. A aquests resultats s‟hi 
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ha d‟afegir que, tot i la resposta donada als ítems 38A i 38B, on un 29% 

de l‟alumnat assegurava conèixer AND, NOT i OR com a operadors 

booleans, a l‟hora de posar en pràctica aquests coneixements davant la 

qüestió nº 29, només un 4,1% dels estudiants ha reconegut la resposta 

òptima relacionada amb l‟ús correcte d‟aquests operadors. 

També cal evidenciar que, tot i que l‟àrea de coneixement que més 

destaca per manifestar que coneix els diferents operadors booleans és la 

de Ciències de la Salut, qui realment després identifica la resposta 

correcta a l‟ítem 29 ha estat l‟alumnat pertanyent a Ciències 

Experimentals, amb la qual cosa es fa palesa una diferència considerable 

entre la resposta expressada i els resultats obtinguts davant la resolució 

d‟una tasca concreta. 

Aquests resultats, resumits a la Figura 5.2 en funció dels distints grups 

que han destacat (amb diferències estadísticament significatives) pels 

seus bons resultats als ítems del qüestionari que avaluaven aquesta 

dimensiñ, evidencien que l‟alumnat universitari empra les TIC‟s de manera 

massiva per a l‟elaboraciñ dels seus treballs acadèmics, ara bé, convé 

demanar-se si realment en fa un ús conscient, responsable i adient, i si en 

treuen el profit adequat i potencial que tenen com a recursos d‟informaciñ. 

Si els estudiants no seleccionen correctament les eines més adients 

per a localitzar la informació ni empren procediments de cerca depurats i 

adequats, resulta poc probable que obtinguin la informació més rigorosa i 

convenient que han de menester per tal de cobrir les seves necessitats 
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d‟informaciñ des d‟una perspectiva acadèmico-formativa. La pèrdua (o, 

com a mínim, el desaprofitament) del temps del qual es disposa, a més 

dels esforços i energies invertits de manera poc profitosa en la cerca 

d‟informaciñ per a l‟elaboraciñ de qualsevol treball acadèmic, l‟únic que li 

comporta a l‟alumnat és una inevitable frustració i una obligada baixada 

de qualitat en el nivell d‟aquest treball: si els recursos localitzats, les fonts 

d‟informaciñ utilitzades, sñn de naturalesa simple (o fins i tot discutible), 

no es pot pretendre que l‟avaluaciñ, gestiñ i posterior comunicació 

d‟aquests sigui de gran qualitat, per a no entrar ja en el qüestionament 

dels coneixements adquirits amb l‟elaboraciñ del treball. 

 

Figura 5.2. Grups amb els resultats més òptims pel què fa als diferents ítems relatius a 
les estratègies de recerca d‟informaciñ (Dimensiñ 2) 
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La poca riquesa i varietat de recursos en la cerca d‟informaciñ a 

través de la xarxa per part de l‟alumnat universitari ja fou també 

destacada per Comas i Sureda (2006) al seu estudi realitzat entre els 

estudiants d‟Educaciñ Social, assenyalant que l‟alumnat utilitzava ja en 

aquell moment estratègies de recerca molt simples i poc depurades. De 

fet, recentment, també ha estat un punt rellevant a l‟estudi de Head i 

Eisenberg (2010) dut a terme a un total de 25 Campus d‟arreu dels Estats 

Units en el marc d‟un projecte d‟Alfabetitzaciñ Informacional que 

implantaren l‟any 2008. Els autors observaren que la majoria dels 

alumnes (independentment de l‟àrea de coneixement dels seus estudis) 

basava les seves cerques a la Xarxa en les mateixes fonts (una vegada i 

una altra, tot i que no s‟obtinguessin resultats satisfactoris el primer cop) 

fonamentalment Google i Wikipèdia. 

 

5.1.3. Avaluació i tractament de la informació 

Potser la capacitat crítica, d‟anàlisi de la informaciñ, sigui una de 

les dimensions més complexes d‟avaluar. Així i tot, per a aquest treball 

s‟ha considerat que els ítems sobre els millors i pitjors indicadors de 

fiabilitat, així com el què feia referència a quina estratègia de selecció de 

resultats és la que utilitza l‟alumnat, eren prou consistents per a avaluar 

aquesta habilitat, almenys d‟una manera inicial, entre els estudiants de la 

Universitat de les Illes Balears. 
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Els resultats denoten certa millora respecte de les anteriors 

dimensions, però només parcialment: encara que per a un percentatge no 

gaire elevat d‟alumnes, l‟autoria125 del document és l‟indicador al què se li 

atorga un valor més alt respecte dels altres, a l‟hora d‟evidenciar amb 

quins criteris de selecciñ de resultats compta l‟alumnat, sorprèn que 

gairebé una tercera part d‟aquest (el 29,6%) digui que agafa els 3-5 

primers documents que li mostra el cercador. Els estudiants no 

qüestionen les fonts ni els resultats obtinguts mitjançant, per exemple, 

Google: possiblement desconeixen els criteris comercials o de 

funcionament d‟un motor de cerca genèric i això fa que, donat que és el 

més popular, també sigui el més acceptat a l‟hora de recuperar 

informació. El fet que aprop del 30% dels estudiants només centri la seva 

atenció en els 3-5 primers resultats oferits, denota manca de criteri o bé 

manca de cura i d‟interés? Ambdues coses? Sigui quina sigui la resposta 

a aquestes qüestions, el problema de fons és precisament la conducta 

poc crítica que s‟observa entre l‟alumnat perquè, d‟una manera o d‟una 

altra, està repercutint en el seu aprenentatge. 

Així, a nivell general, i deixant de banda quins són els motius que 

porten a l‟alumnat a aquesta situaciñ, la conclusió que podem extreure 

coincideix una vegada més amb l‟extreta per de Comas & Sureda (2006) 

en el seu anàlisi sobre l‟alumnat d‟una carrera en particular: els estudiants 

no compten amb una adequada estratègia de selecció de la informació 

                                                           
125

 S‟ha de tenir en compte que, seguint el model proposat per Codina (2003), l‟autoria d‟una 
página web és el primer indicador a tenir en compte a l‟hora d‟avaluar un recurs digital. 
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localitzada. Si l‟alumnat no aplica les estratègies de selecciñ de la 

informació adequades a la seva necessitat informativa (i formativa) el fet 

de saber identificar correctament aquesta necessitat inicial i d‟utilitzar les 

eines adequades per a la seva localització serà inútil: destriar la 

informació més vàlida, llegir, entendre, comparar i avaluar correctament la 

informació és un element essencial per tal d‟efectuar una bona selecciñ 

d‟aquesta. Aquí és on ens sorgeix un altre interrogant: estam formant 

futurs professionals crítics amb la informació que els envolta? Estan prou 

capacitats els estudiants universitaris per a manejar tota la informació que 

tenen al seu abast, no només per a l‟elaboraciñ de treballs acadèmics 

dintre de la institució universitària, sinó per a desenvolupar-se a nivell 

professional i personal? A la vista dels resultats aquí exposats, ens 

arriscaríem a dir que no és així. 

Tal i com es pot observar a la Figura 5.3., és l‟alumnat de més edat 

(entre 26 i 30 anys o major de 30 anys) el qui presenta unes majors 

habilitats pel què fa a l‟avaluaciñ i el tractament de la informaciñ una 

vegada localitzada. És, aquest fet, purament atzarós? No ens estarà 

mostrant que els nostres alumnes adquireixen aquesta capacitat crítica en 

funció del seu bagatge personal, més que no pas formatiu dintre de la 

Universitat? La nostra institució, no hauria de vetllar per oferir una 

formació crítica, independentment de les carreres o les àrees de 

coneixement? De fet, si observam els resultats obtinguts, la realitat no 

sembla seguir els objectius que s‟hauria de plantejar la nostra Universitat: 

els millors resultats se centren en el grup d‟Humanitats, amb la qual cosa 
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queda patent que l‟alumnat d‟aquesta àrea de coneixement té uns criteris 

de selecció molt més adequats a la informació que els envolta que no pas 

cap altre grup com puguin ser els estudiants de Ciències Socials i 

Jurídiques o Ciències Experimentals, per posar uns exemples. 

 

Figura 5.3. Grups amb els resultats més òptims pel què fa als diferents ítems relatius a 
l‟avaluaciñ i tractament de la informaciñ (Dimensiñ 3) 

 

D‟aquests resultats obtinguts dels alumnes de la Universitat de les 

Illes Balears s‟ha d‟evidenciar que no concorden amb els què presentaren 

Head & Eisenberg el 2010: en aquest cas en particular, els autors 

assenyalaven que, entre els alumnes universitaris d‟Estats Units, sí que 

es detecta una bona avaluació de la informació que localitzen a la Xarxa: 

la majoria dels seus estudiants utilitza un enfocament mixte (apliquen dos 

criteris, com poden esser l‟autoria i el domini del recurs) per tal d‟avaluar 

críticament els continguts d‟una pàgina Web (ja sigui per a un ús 

acadèmic o personal –tot i que, en aquest darrer cas, en menor mesura–), 
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a més de contrastar els continguts localitzats amb altres fonts (tot i que 

siguin altres pàgines Web). 

 

5.1.4. Utilització i comunicació de la informació 

Pel què fa a l‟ús eficaç de la informaciñ i la comunicaciñ d‟aquesta, 

els resultats tornen a ser fonamentalment negatius entre l‟alumnat 

participant a l‟estudi: encara que sigui majoria, poc més de 6 de cada deu 

alumnes enquestats (63,3%) identifica correctament l‟apartat bibliogràfic 

d‟un document físic on aniria a cercar una informaciñ concreta. Entenem 

que es tracta sens dubte d‟un percentatge prou baix, ja que consideram 

que aquesta habilitat hauria de ser bàsica i present des del nivell de 

Primària. De fet, aquesta qüestiñ havia estat extreta de l‟instrument 

emprat per Mittermeyer & Quirion (2003) les quals obtingueren, una 

vegada més, uns resultats més satisfactoris: a les Universitats del 

Québec, un 78,2% de l‟alumnat va respondre correctament a aquesta 

qüestiñ. Les autores subratllen la necessitat que l‟alumnat identifiqui 

correctament el què és una bibliografia, ja que ha d‟adonar-se del valor de 

les referències proporcionades per l‟autor d‟un document: aquestes 

referències els hi permetran als estudiants de localitzar altres documents 

relacionats amb la temàtica i, d‟aquesta manera, els permetran d‟enriquir 

la seva reflexió a través de la seva consulta. 

D‟altra banda, un 60% dels enquestats diu que ha pogut aprofitar 

un treball o part d‟aquest per a una altra tasca acadèmica, amb la qual 
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cosa s‟evidencia que, amb la quantitat de treballs que han d‟elaborar els 

estudiants durant un curs acadèmic126, és un percentatge relativament 

baix i que dóna lloc al qüestionament de la necessitat de sol·licitar 

aquestes tasques d‟una manera tan descoordinada com s‟està duent fins 

ara per part dels docents. 

Per altra banda, i seguint amb el repàs dels resultats obtinguts, 

només una mica més de la meitat de l‟alumnat (el 53,4%) identifica 

correctament a quin tipus de document fa referència el registre de la 

Biblioteca presentat al qüestionari, amb la qual cosa s‟evidencia, no 

només el poc ús que es fa d‟aquest recurs ja esmentat anteriorment, sinñ 

també la incapacitat per a utilitzar correctament aquesta eina i extreure‟n 

la informació necessària per a incorporar-la a les seves tasques 

acadèmiques i generar el seu propi coneixement. Cal tenir ben present 

que la naturalesa, el nivell d‟especialitzaciñ i l‟actualitat dels continguts 

varien en funciñ del tipus de publicaciñ: el reconeixement d‟un tipus de 

document en particular dintre del catàleg d‟una biblioteca és indispensable 

per tal d‟avaluar la pertinença d‟un recurs en funciñ de les necessitats 

d‟informaciñ que es tenen. 

Finalment, només un 66,2% identifica correctament l‟apartat d‟una 

revista acadèmica a on es podria enviar el treball que ha elaborat, deixant 

patent que una part important dels estudiants no tenen les habilitats 

necessàries per a comunicar els resultats d‟una feina que han realitzat. 

                                                           
126

 Aquesta càrrega de treballs acadèmics s‟analitza més endavant dintre d‟aquest mateix Capítol, 
a l‟apartat 5.1.6.. 
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De l‟anàlisi estadística efectuada, tal i com s‟observa a la Figura 

5.4., només coincideixen en els distints ítems que configuren l‟anàlisi 

d‟aquesta dimensiñ les variables “Home” i “Cinquè curs” i, tot i que no es 

pot afirmar que siguin una constant ja que només apareixen dos cops, sí 

que crida l‟atenciñ que es donin, en el cas dels dos ítems relacionats amb 

la identificaciñ d‟apartats d‟un llibre o del reconeixement d‟aquest recurs 

dintre d‟un catàleg, els millors resultats entre l‟alumnat de cinquè curs 

(amb la qual cosa es podria extreure que: a major formació acadèmica, 

major és la familiarització amb els recursos –conclusió que, tot i que 

sembli una obvietat, vistos els resultats obtinguts, volem remarcar–). 

 

Figura 5.4. Grups amb els resultats més òptims pel què fa als diferents ítems relatius a la 
utilització i comunicació de la informació (Dimensió 4) 

 

Davant aquestes dades sorgeixen una sèrie de qüestions de fons 

que no han de respondre precisament els subjectes sobre els quals s‟ha 

fet aquest estudi: l‟alumnat està aprofitant els treballs acadèmics com a 

part essencial de la seva formaciñ? S‟està transmetent als estudiants quin 

és l‟objectiu de l‟elaboraciñ dels treballs acadèmics? S‟està fent partícip a 
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l‟alumnat del seu propi procés d‟aprenentatge, mostrant-li quines són les 

possibilitats de comunicació del seu treball? És impensable que es pugui 

crear un producte (coneixement) basat en uns pilars tan febles: si no es 

gestiona correctament la informaciñ, es dominen les fonts d‟informació (a 

la vegada que les fonts de comunicació, les vies per a expressar 

correctament el producte creat), no es pot fonamentar i generar 

coneixement mitjançant l‟elaboraciñ de treballs acadèmics. 

 

5.1.5. Comprensió dels aspectes ètics i legals que envolten l’ús de la 

informació 

L‟alumnat de la Universitat de les Illes Balears només assenyala en 

un 18,7% dels casos que mai introdueix als seus treballs les fonts 

electròniques que ha emprat per elaborar-los. Tot i que aquesta dada 

sembli encoratjadora, s‟ha d‟evidenciar que un 35% admet que aquesta 

pràctica només la realitza de vegades. Quins factors influeixen en què 

s‟introdueixin esporàdicament les referències d‟aquests recursos 

electrònics als seus treballs acadèmics? Evidentment, l‟alumnat respon en 

funció de les exigències dels docents. Aleshores, és una manca de control 

per part d‟aquests el què fa que només en alguns casos es referencïin 

aquestes fonts? Una manca d‟instruccions clares i explícites a l‟hora de 

fer la sol·licitud? Existeix un alt grau de permissivitat a l‟hora d‟avaluar els 

treballs per part del cos docent? L‟alumnat no deixaria d‟incloure aquestes 

referències electròniques si no fos perquè rep un reforç positiu per part 
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dels seus avaluadors... Per què i com els docents estam proporcionant 

aquest reforç positiu? 

En el cas de l‟admissiñ de la comissiñ de plagi acadèmic en el seu 

sentit estricte (copiar un fragment o text complet en un treball acadèmic 

sense referenciar-ne la font), un 30,6% dels estudiants diu que no l‟ha 

realitzat mai. Això suposa que el 69,4% ho ha fet alguna vegada com a 

mínim.  

En l‟estudi de Comas (2009) un dels apartats feia referència, 

precisament, a la prevalença de comissió de plagi acadèmic entre 

l‟alumnat de la Universitat de les Illes Balears, però analitzant-lo des d‟un 

nivell de concreciñ molt més alt: distingint entre si s‟havien copiat 

fragments de documents electrònics o si s‟havia comès aquesta pràctica 

amb documents físics. En el seu cas, un 23,4% deia que mai havia copiat 

de documents digitals, mentre que aquest percentatge ascendia fins al 

34,3% dels estudiants que assenyalava que mai havia copiat fragments 

de fonts impreses emprant-los, sense citar, com si fossin propis. Tot 

agafant les dades obtingudes de l‟estudi que aquí presentam, segurament 

si també sol·licitàssim a l‟alumnat la prevalença del plagi digital i el 

realitzat de documents físics, la freqüència de comissió seria molt més 

elevada en el cas dels documents electrònics tot tenint en compte, no 

només el percentatge ja obtingut de la resposta donada pels estudiants a 

l‟ítem de referenciaciñ de les fonts electròniques, sinñ també que l‟ús 

d‟aquestes també s‟ha declarat com una constant i la utilitzaciñ dels 
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catàlegs físics gairebé ha esdevingut una mera anècdota entre els 

universitaris. 

Aquests resultats obtinguts amb el nostre estudi mostren la 

necessitat d‟esbrinar –com va fer Comas (2009) en el seu moment– si 

aquest plagi ha estat conscient, en primer lloc, i quins han estat els 

motius, en segon lloc, d‟aquest tipus de pràctiques, per tal d‟intentar 

plantejar mesures de prevenció i evitació adients. 

De fet, l‟alt nivell de desconeixement de les qüestions sobre la 

propietat intel·lectual per part de l‟alumnat queda palesa a l‟hora 

d‟assenyalar que un gràfic o una taula ha estat elaborat per un mateix. 

Només un 15,8% afirma esmentar que un element propi inserit dins un 

treball és producte de l‟autoelaboraciñ, denotant així la poca importància 

que li atribueixen a l‟autoreferenciaciñ. 

Finalment, en el cas de l‟ítem en el qual s‟avaluava la capacitat 

d‟identificaciñ d‟un article de revista d‟entre una sèrie de referències, 

només un 13,5% dels estudiants assenyalà la resposta correcta, mostrant 

així que desconeixen com interpretar una referència bibliogràfica i 

reconèixer els diferents tipus de documents citats.  

En el cas de l‟estudi realitzat per Mittermeyer & Quirion (2003) un 

35,8% de l‟alumnat respongué correctament, amb la qual cosa es tornen a 

evidenciar les greus mancances dels nostres estudiants en comparació 

amb els d‟altres contextos (tot i què, com ja s‟ha comentat anteriorment, 
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les autores canadenques ja consideraren en el seu moment que els 

resultats obtinguts a les Universitats del Québec no eren gen positius). 

Un element que es manté constant en tres dels quatre ítems que 

definien la cinquena dimensió tractada en aquest estudi –veure Figura 

5.5.– és precisament l‟alumnat d‟Humanitats: aquests estudiants sñn els 

què obtenen els millors resultats a l‟hora de referenciar les fonts 

electròniques dintre dels seus treballs acadèmics, a l‟hora d‟evitar el plagi 

i quan s‟ha d‟assenyalar que un element d‟un treball és d‟elaboraciñ 

pròpia, evidenciant que són el grup que millor comprèn i més sensibilitat 

mostra envers les qüestions ètiques, legals i socials que envolten la 

informació i les TIC. 

 

Figura 5.5. Grups amb els resultats més òptims pel què fa als diferents ítems relatius a la 
comprensió dels aspectes ètics i legals que envolten la informació (Dimensió 5) 

 

Si el nostre alumnat no es troba familiaritzat amb els principis ètics 

de l‟ús de la informació no serà capaç de mostrar una mínima sensibilitat 

envers l‟esforç i el treball, tant propis com aliens. Totes les dimensions 
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analitzades anteriorment (identificaciñ de les necessitats d‟informaciñ, 

estratègies de recerca d‟informaciñ, avaluaciñ i tractament de la 

informació, utilització i comunicació de la informació) es converteixen en 

un camp infèrtil i sense sentit si els estudiants no reconeixen la necessitat 

d‟una utilitzaciñ ètica i legal de les seves fonts d‟informaciñ a l‟hora 

d‟emprar-les i comunicar el seu producte o activitat. 

En general, i una vegada exposats, revisats i comentats els 

resultats obtinguts per a cadascuna de les cinc dimensions analitzades, la 

conclusiñ que n‟extreïm és fonamentalment negativa: no es pot obviar que 

existeix una forta relació entre totes aquestes dimensions pel què fa a les 

habilitats informacionals en conjunt de l‟alumnat de la Universitat de les 

Illes Balears. Consideram, a més, que la primera dimensió ja ens aporta la 

informació suficient per a extreure el què després s‟observa en la resta, 

considerant-la com a fonamental per al desenvolupament de la resta 

d‟habilitats (la capacitat de localitzaciñ, gestiñ, utilitzaciñ i comunicaciñ de 

la informació). Les àrees de coneixement són una variable important a 

tenir en compte de cara als resultats obtinguts, ja que els millors resultats 

per a cadascuna de les dimensions se situen en grups molt concrets, 

convertint-se aquesta àrea de coneixement (Humanitats) en una constant 

pel què fa als resultats més òptims obtinguts. 
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5.1.6. Factors relacionats 

Al Capítol III d‟aquest mateix treball, quan es feia referència a la 

validesa interna de l‟estudi, hem estat comentant la necessitat que totes 

les possibilitats explicatives de la investigació quedessin controlades en el 

mateix disseny d‟aquesta. Per això, aquestes variables pertorbadores que 

podien influir en la interpretació dels resultats obtinguts es controlaren, 

des d‟un principi amb el què anomenàrem Factors Relacionats. 

El nivell de penetració de les TIC dintre de les llars queda palesa 

amb el percentatge del 95,6% de l‟alumnat de la Universitat de les Illes 

Balears que afirma tenir connexió a Internet des de casa seva, amb la 

qual cosa ja s‟entén i explica l‟elevat ús dels recursos digitals que afirma 

fer el propi alumnat 

A més, l‟increment en l‟ús de la Xarxa quan l‟alumnat accedeix a la 

formació universitària també queda patent amb el 73,8% dels casos que 

diuen que l‟empren més ara que no pas al nivell de Batxillerat. Aquest fet 

té conseqüències en les estratègies de cerca d‟informaciñ de l‟alumnat 

universitari? A ben segur que sí: segons les dades recollides, l‟alumnat ha 

deixat d‟anar a la biblioteca i es dedica a cercar la informaciñ a través 

d‟Internet (tot i que aquesta cerca mitjançant la xarxa no inclou el catàleg 

online de la biblioteca).  

De fet, Davis & Cohen (2001) presentaren dades que concorden 

amb aquest baix nivell d‟utilitzaciñ dels catàlegs físics de les biblioteques 

expressat per l‟alumnat de la Universitat de les Illes Balears: analitzaren 
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en el seu moment les referències bibliogràfiques d‟un total de 67 treballs 

monogràfics d‟estudiants universitaris entregats entre els anys 1996 i 

1999. Els resultats localitzats mostren precisament aquesta tendència: el 

percentatge de cites de llibres va baixar del 30% el 1996 al 19% l‟any 

1999, mentre que el percentatge de cites de documents consultats 

d‟Internet va créixer més del doble i passà del 9% al 21% durant aquests 

mateixos anys. 

Però si els estudiants no accedeixen a un catàleg limitat de 

recursos acadèmics, disponibles als catàlegs físics o bé online de les 

biblioteques, sinó que prefereixen utilitzar Internet com a plataforma 

d‟accés a la informaciñ, les qüestions a plantejar-se són: hi ha un 

coneixement del què es vol localitzar? realment saben on anar a cercar la 

informació? Destrien correctament aquesta informació i la utilitzen de 

manera adequada? Un 64,9% de l‟alumnat diu haver rebut formació per a 

l‟elaboraciñ de treballs acadèmics, però aquesta dada no es correspon 

amb cap dels resultats obtinguts de l‟anàlisi de les distintes dimensions 

avaluades. Així doncs, en el cas d‟haver rebut realment aquesta formaciñ, 

la qüestió de fons és: ha estat adequada i adaptada a les necessitats 

reals dels nostres estudiants? 

Quina altra lectura es pot fer d‟aquestes dimensions que s‟han 

comentat breument? Una possible és la de la càrrega de treballs que 

“pateix” l‟alumnat. Els estudiants diuen majoritàriament que durant el curs 

acadèmic han hagut de realitzar entre 1 i 5 treballs, i a això hi hem d‟afegir 
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que un 52,5% diu que n‟ha fet encara més (entre 6 i 10, entre 11 i 15 o 

més de 15). Cal tenir en compte que a l‟alumnat se li requereix 

l‟elaboraciñ de treballs com una estratègia d‟aprenentatge; llavors: és 

possible l‟aprenentatge amb aquest ritme frenètic al qual els estam 

exposant? És poden esperar treballs de qualitat per part dels alumnes 

amb aquesta càrrega de feina i en un temps limitat? Això només és un 

reflexe de la descoordinació del professorat en el disseny dels plans 

d‟estudis i el desenvolupament de les assignatures? Podem considerar 

que els resultats tan negatius que hem obtingut del nostre estudi no són 

més que una excepciñ del què està passant a d‟altres contextos, tant a 

nivell nacional com internacional? És hora de començar a valorar als 

docents –pel què fa al seu grau de responsabilitat en els resultats 

obtinguts– una vegada avaluat a l‟alumnat i les seves habilitats? 

Arribats a aquest punt, cal destacar i reiterar el què ja afirmaven la 

British Library i el Joint Information Systems Committee (JISC) el 2008 en 

funció de les conclusions extretes dels resultats obtinguts de diferents 

estudis sobre Alfabetització Informacional i joves (i que en aquest cas es 

pot aplicar perfectament a l‟alumnat universitari en general i al de la nostra 

institució en particular): 

- L‟Alfabetitzaciñ Informacional dels joves no ha millorat amb 

l‟increment de l‟accés a la tecnologia. 



352                                                                                                       CAPÍTOL V. CONCLUSIONS 
 

 

- La velocitat de recerca dels joves a través de la Xarxa es 

tradueix en un escàs temps dedicat a l‟avaluaciñ de la 

informació, tot seguint criteris de rellevància, precisió i autoritat. 

- Els joves tenen una comprensió pobre de les seves necessitats 

d‟informaciñ i, per tant, els hi resulta difícil de desenvolupar 

estratègies de recerca eficaces. 

- Com a resultat de tot això, demostren una gran preferència per 

expressar-se en un llenguatge més còmode, més que per 

analitzar quins són els conceptes clau que haurien de ser més 

eficaços. 

- Quan s‟enfronten amb una llarga llista de resultats de la cerca, 

tenen dificultats per a avaluar la rellevància dels materials 

presentats. 

De fet, aquí és on tindria cabuda la resposta donada pels nostres 

estudiants pel què fa a l‟autovaloraciñ de les habilitats de cerca 

d‟informaciñ, qüestiñ que no s‟ha inclòs dintre de cap de les dimensions 

analitzades anteriorment ni dintre dels Factors Relacionats, però que 

considerem que ens aporta molta més informació sobre el context que 

pretenem analitzar: a l‟enquesta es va introduir un ítem sobre com valoren 

els estudiants els seus coneixements i habilitats per cercar informació a 

través de dues possibilitats, la biblioteca i Internet, donant com a opcions 

de resposta Nuls, Escassos, Acceptables, Bons i Molt bons. En aquest 

cas un 70,1% de l‟alumnat de la Universitat de les Illes Balears considera 
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que els seu nivell de domini d‟Internet per cercar informaciñ és Bo o Molt 

bo, mentre que aquestes mateixes opcions, en el cas de l‟autovaloraciñ 

de les habilitats per a cercar informació a la Biblioteca només arriba al 

29,4%. A d‟altres estudis realitzats, com són el de Marzal & Calzada 

(2003) ja s‟assenyalava que, a més del fet que, a l‟hora de fer cerques 

d‟informaciñ l‟alumnat es basa únicament en motors de cerca generalistes 

per a la documentació acadèmica, els estudiants sobrevaloren la seva 

eficiència (tot i que segurament això pot amagar confusió o frustració), se 

senten molt segurs i còmodes a l‟hora de cercar informaciñ mitjançant a 

questa plataforma. De fet, segons Marzal & Calzada (2003) la nota 

mitjana d‟autovaloraciñ sobre un total de 10 era un 7 a l‟hora de fer 

aquesta pròpia avaluació. 

 

5.2. Limitacions i possibilitats de millora 

Tot seguit s‟avaluaran alguns dels aspectes que s‟han considerat 

com a limitadors d‟aquest estudi, a la vegada que posteriorment es 

proposaran distintes possibilitats de millora de cara a optimitzar l‟anàlisi 

que s‟ha fet amb aquest treball. 

A ben segur, una de les limitacions d‟aquest estudi és el seu caire, 

en primer lloc, analític i, posteriorment, descriptiu. Pretenent realitzar una 

anàlisi de necessitats sobre el nivell d‟alfabetitzaciñ informacional present 

entre l‟alumnat universitari de la Universitat de les Illes Balears, tal vegada 

s‟ha focalitzat massa aquest estudi en els diferents àmbits que es 
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consideren que responen al perfil del què s‟entén com la persona 

“alfabetitzada informacionalment”, deixant de banda aspectes que potser 

també donarien molta d‟informaciñ i que, segurament, centrarien l‟atenciñ 

en aspectes molt més concrets, a la vegada que controvertits, de la 

docència universitària. De fet, arribats a aquest punt d‟anàlisi dels 

resultats i com a proposta de futurs estudis i avaluacions més profundes i 

acurades, resultaria interessant realitzar algunes modificacions de 

l‟instrument utilitzat, per una banda, millorant, per exemple, les 

possibilitats de resposta, les quals afegiran major fiabilitat a aquesta eina; 

i, per l‟altra, afegint alguns ítems complementaris que, de ben segur, 

aportarien molta d‟informaciñ, més enllà de si correlacionen 

estadísticament o no amb les variables ja analitzades. La necessitat 

d‟aquests nous ítems estaria molt relacionada amb algunes llacunes que 

es considera que, potser, intervenen en els resultats obtinguts amb 

l‟instrument emprat (o almenys en les conclusions que se n‟extreuen), i 

donarien resposta a algunes qüestions que han quedat sense analitzar, 

com són, per una banda, les relacionades directament amb les 

dimensions analitzades: quin nivell d‟ús es fa dels gestors bibliogràfics? 

En els navegadors, s‟utilitza l‟eina dels marcadors per tal de guardar les 

webs que s‟han considerat interessants en un moment donat? Es 

consulten els recursos aconsellats pel professorat, ja siguin de caràcter 

físic o digital? Els docents suggereixen portals especialitzats per a la 

recerca d‟informaciñ? Per què no s‟utilitza més el catàleg físic o online del 

Servei de Biblioteca de la Universitat? 
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Aquestes són algunes qüestions que podrien plantejar-se de cara a 

profunditzar una mica més en cadascuna de les dimensions analitzades 

durant aquest treball, però realment n‟hi ha d‟altres que s‟haurien 

d‟incloure dintre d‟un nou instrument optimitzat i que tenen més a veure 

amb els patrons de conducta informacional que, des de la institució, 

s‟estan marcant, i que consideram que tenen una forta influència en els 

resultats que hem obtingut en aquesta primera aproximació a les 

necessitats del nostre alumnat: quin percentatge d‟estudiants de la nostra 

universitat ens respondria que encara pren apunts dictats pel professor/a? 

Quin percentatge d‟alumnat formula qüestions al professor/a o li discuteix 

el seu punt de vista? Quants alumnes reconeixerien que es preparen les 

classes? Quin percentatge d‟estudiants ens contestaria que el professorat 

li retorna els treballs amb les correccions pertinents per tal que els puguin 

refer? Quants alumnes sol·liciten al professorat més material 

complementari per tal de profunditzar en els continguts de la matèria? 

Totes aquestes són qüestions que no han estat contemplades per les 

diferents institucions que, fins ara, han determinat els àmbits d‟anàlisi i les 

competències en alfabetització informacional, però que s‟entén que, 

almenys dintre de l‟àmbit universitari i una vegada obtinguts els resultats 

d‟aquest estudi, sñn impossibles de deslligar. 

Per una altra banda, l‟altra gran limitaciñ (per no dir la més 

important) d‟aquest estudi radica precisament en què s‟ha basat en una 

aproximació exclusivament quantitativa. Una anàlisi completa de les 

habilitats informacionals de l‟alumnat universitari no pot quedar-se només 
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en aquest tipus d‟aproximaciñ metodològica, i un clar exemple el tenim en 

la dimensiñ que fa esment a l‟avaluaciñ i tractament de la informació. Com 

es pot valorar de forma quantitativa si l‟alumnat es capaç o no de fer una 

avaluació crítica de la informació que obté a través de diferents mitjans? 

Conscients d‟això, emperò, per aquest mateix motiu no pretenem que 

aquest treball que presentam sigui la culminaciñ de l‟estudi sobre les 

habilitats informacionals de l‟alumnat de la Universitat de les Illes Balears, 

sinó que simplement suposi el fonament per a avaluacions molt més 

profundes i acurades. En aquests moments, de fet, ja s‟està realitzant una 

recollida d‟informaciñ qualitativa que ens ajudarà a tenir una imatge molt 

més ajustada de la realitat del nostre alumnat, així com de les seves 

necessitats informacionals, i que pretén esser una continuació i 

complementació del treball que aquí es presenta. 

Des del mes de novembre de 2010 s‟està implementant un estudi 

qualitatiu basat en l‟observaciñ i posterior entrevista a un total de 10 

estudiants de cadascuna de les àrees de coneixement (Ciències Socials i 

Jurídiques, Humanitats, Ciències de la Salut i Ciències Experimentals). 

Aquests 40 subjectes es troben distribuïts entre els primers i darrers 

cursos d‟algunes de les carreres d‟aquestes àrees de coneixement, 

aportant així informació sobre les habilitats informacionals de l‟alumnat 

que tot just inicia els seus estudis a la nostra universitat, així com dels 

estudiants que estan a punt d‟acabar la seva formaciñ superior. 

Seguidament, i com a proposta de millora del nostre estudi, presentam els 
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principals eixos vertebradors d‟aquesta aproximaciñ qualitativa que estam 

duent a terme i que esperam finalitzar durant el curs acadèmic 2011-2012. 

La primera fase de l‟estudi qualitatiu de les habilitats informacionals 

d‟aquest alumnat consisteix en establir contacte amb els estudiants de 

primer i darrer curs de les diferents carreres per tal d‟obtenir un voluntari 

de cada grup. A cadascuna d‟aquestes persones se‟ls hi planteja dur a 

terme 2 sessions individuals consistents en: 

- Desenvolupament de diferents activitats127 de recerca 

d‟informaciñ a través de la Xarxa. La durada d‟aquesta primera 

sessió ve donada pel propi individu, tot i que es marca com a 

temps límit una hora (el grau d‟adequaciñ al temps estipulat és 

un dels factors d‟avaluaciñ). 

- Entrevista personal per tal de comentar aspectes relacionats 

amb el desenvolupament de la sessió anterior (nivell de 

dificultat, grau de resolució de les activitats plantejades, dubtes 

a comentar...) així com les pautes que se segueixen 

normalment en la cerca d‟informaciñ acadèmica per a la 

realitzaciñ de treballs de curs. La durada d‟aquesta segona 

sessió oscil·là en funció dels comentaris i reflexions de les 

persones entrevistades, restant completament oberta a les 

necessitats dels subjectes. 

                                                           
127

 Les activitats proposades es basen en la localització, per una banda, de tres documents digitals 
íntegres dels quals només es proporciona el títol i l‟autoria i, per l‟altra, d‟una tasca de recerca 
documental sobre una temàtica concreta en funciñ d‟unes instruccions per tal d‟elaborar un guiñ de 
continguts sobre aquesta temàtica. 
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Pel què fa a la recollida d‟aquesta informaciñ qualitativa, la primera 

sessiñ s‟enregistra mitjançant el programa Camtasia Studio 7 (que permet 

el seguiment de les operacions realitzades amb l‟ordinador, recollint-les 

en format vídeo128) i la segona (consistent en l‟entrevista personal) 

s‟enregistra en format àudio, sempre a través de dues plataformes 

independents, per tal d‟assegurar la recuperaciñ de l‟àudio en el cas que 

alguna presentés distorsions o pèrdues de registres sonors. 

Finalment, tot seguint amb les possibilitats de millora d‟aquest 

estudi, plantejaríem la necessitat que no es tractés d‟una aproximaciñ 

inicial aïllada, sinñ que donés lloc a d‟altres estudis futurs, potser més 

focalitzats en col·lectius determinats (per àrees de coneixement, per 

exemple) per tal d‟anar avaluant les necessitats dels nostres alumnes. De 

fet, un aspecte que ens semblaria interessant d‟analitzar seria el nivell 

d‟habilitats informacionals de l‟alumnat que ha quedat exclòs d‟aquest 

estudi però que se situa dintre del nostre mateix context territorial: quins 

serien els resultats que s‟obtendrien dels estudiants de les seus 

Universitàries com Menorca o Eivissa? Mostrarien diferències 

significatives respecte dels seus companys/es del Campus Universitari de 

Palma? I l‟alumnat de les Escoles Adscrites? No oblidem que una d‟elles 

imparteix en aquests moments els Estudis de Grau en Periodisme i en 

Comunicació Audiovisual; pateix aquest alumnat les mateixes mancances 

en habilitats informacionals? S‟hi observen altres necessitats? 

                                                           
128

 De fet, a tall d‟exemple, s‟adjunta com Annex 4 al CD inclòs en aquest estudi, un dels vídeos 
enregistrat amb el programa Camtasia, per tal que es pugui apreciar la riquesa de la informació 
que aporta aquesta aproximació qualitativa. 
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Per altra banda, finalment, només voldríem deixar explícita la 

necessitat principal d‟aquest i qualsevol estudi basat en un anàlisi de 

necessitats: l‟actuaciñ. Com ja s‟ha comentat en altres apartats, aquest 

estudi només pretèn esser una radiografia, una instantània, d‟una situaciñ 

molt concreta d‟un col·lectiu determinat, però l‟única rañ de ser d‟aquesta 

revisiñ de la “salut informacional” (emprant una expressiñ mèdica) del 

nostre alumnat és l‟actuaciñ, el canvi i la millora de les mancances 

detectades, i d‟aquí la necessitat de passar a definir el següent punt 

d‟aquest capítol, el què fa referència a aquestes possibilitats 

d‟implementaciñ d‟accions específiques, basades en alguna que ja s‟està 

duent a terme de manera molt localitzada dintre de la pròpia Universitat 

de les Illes balears, o bé en models existents al mateix Estat espanyol o 

bé a nivell internacional. 

 

5.3. Propostes d’actuació 

Abans d‟encetar de ple aquest darrer apartat de l‟estudi que 

presentam, s‟ha de tenir molt en compte que qualsevol proposta de 

millora dels nivells d‟alfabetitzaciñ informacional entre l‟alumnat 

universitari, més enllà de ser més o manco efectiva, no serà del tot 

sistèmica, a la vegada que poc preventiva: no hem d‟oblidar en cap 

moment que, des de l‟Educaciñ Superior només es treballa amb una 

minoria de la població (que ja ha passat per tot un sistema educatiu previ) 

i que, aquesta, porta uns hàbits i unes competències insuficients (o, com a 
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mínim, inadequats), per la qual cosa ens hauríem de proposar d‟intervenir 

des de nivells formatius previs129 en l‟adquisiciñ d‟aquestes habilitats i 

estratègies de detecció, selecció, anàlisi, gestió, creació i comunicació del 

coneixement, ja que, com s‟ha apuntat anteriorment al llarg de gairebé tot 

el treball, no només s‟ha de contemplar l‟Alfabetització Informacional com 

una competència imprescindible dels futurs “graduats” universitaris, sinñ 

com una necessitat més de formació al llarg de la vida per a tota la 

població en general. D‟aquí la necessitat d‟implementar accions ben 

dissenyades i estructurades entre l‟alumnat de Primària i Secundària, per 

tal de no haver de ser estudiant universitari per tal de poder gaudir de 

l‟aprenentatge les estratègies òptimes de recerca, localitzaciñ, gestiñ i 

comunicació de la informació. 

Com a proposta d„actuaciñ i de millora de les habilitats en la 

recerca, gestió i tractament de la informació, i lligada amb la darrera part 

de les possibilitats de millora de la investigació que aquí presentam, 

plantejam la necessitat de continuar realitzant estudis longitudinals que 

permetin obtenir informació sobre quines són les vertaderes mancances o 

punts febles de la comunitat universitària (no tan sols de l‟alumnat) pel 

que fa a l‟Alfabetitzaciñ Informacional (aprofitant l‟incommensurable 

oportunitat que ens ofereix la implantació dels nous Estudis de Grau i 

l‟Espai Europeu d‟Educaciñ Superior) i, tot i que aquestes anàlisi de 

                                                           
129

 Tal i com assenyalava Colas (1999), la formació en la utilització de la informació no només ha 
de ser transversal (ell parla de transdisciplinarietat), sinó que concerneix al conjunt del sistema 
educatiu, ja que en el context actual de la Societat de la Informació i el Coneixement, la formació 
en metodologia documental (referint-se al conjunt d‟habilitats informacionals) s‟hauria d‟abordar 
des d‟abans de l‟entrada a la universitat per tal que fos efectiva. 
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necessitats es facin de manera aïllada des de diferents disciplines 

(Ciències de la Salut, Biblioteconomia, Psicologia, Pedagogia...) les 

propostes de millora o d‟intervenció en el desenvolupament de les 

habilitats informacionals s‟han d‟abordar des d‟una perspectiva holística, 

per tal de donar resposta, des de totes aquestes disciplines esmentades, 

a les diferents necessitats de col·lectius determinats però amb premisses 

comunes que abarquin la capacitat crítica i l‟autonomia dels subjectes, i 

amb les TIC com a infraestructura que doni suport al sistema educatiu i 

als processos d‟ensenyament/aprenentatge. 

De tota manera, ja que hem esmentat de passada les possibilitats 

que planteja la implantaciñ dels Estudis de Grau arreu de l‟Estat espanyol, 

no podem evitar comentar que amb l‟eliminaciñ de les antigues 

assignatures de Lliure Configuració de les abans Diplomatures i 

Llicenciatures que possibilitaven un desenvolupament (encara que fos 

parcial) de les habilitats informacionals de l‟alumnat (independentment de 

la seva àrea de coneixement) consideram que fins i tot podríem parlar de 

què s‟ha realitzat una passa enrere, sobretot si es té en compte que els 

Estudis de Grau plantegen la necessitat que l‟alumnat avanci en el seu 

procés formatiu de manera autònoma. 

Per altra banda, des del Departament de Pedagogia Aplicada i 

Psicologia de l‟Educaciñ de la Universitat de les Illes Balears s‟ha 

evidenciat una especial sensibilitat pel què fa a oferir una formació 

específica a l‟alumnat dels estudis de Grau en aquesta Universitat. D‟ençà 
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la proposta de disseny dels diferents Plans d‟Estudis, es lluità per 

incloure, a primer curs de Pedagogia, Educació Social, Educació Social 

Online i Treball Social, la que consideram una de les millors propostes per 

a donar resposta a les necessitats que hem detectat en aquest estudi130: 

l‟assignatura de formaciñ bàsica titulada “Documentació i Comunicació 

Científica”, impartida durant el primer semestre del curs acadèmic per tal 

de proporcionar, des de l‟inici dels Estudis Superiors, els elements i 

estratègies necessaris per a les futures demandes d‟informaciñ que rebrà 

l‟alumnat al llarg de la seva trajectòria acadèmica dintre de la Universitat 

de les Illes Balears i fora d‟aquesta. 

De fet, aquesta assignatura, compta amb els elements bàsics de 

l‟Alfabetitzaciñ Informacional, quedant estructurada de la següent manera: 

Bloc 1. Introducció 

Unitat didàctica 1. Determinació de les necessitats d'informació 

bibliogràfica 

Bloc 2. Identificació i localització de documents bibliogràfics 

Unitat didàctica 2. Les principals bases de dades bibliogràfiques 

sobre educació i ciències socials 

Unitat didàctica 3. Identificar i localitzar articles de revistes 

Unitat didàctica 4. Els repositoris institucionals 

Unitat didàctica 5. Els catàlegs de biblioteques 

Unitat didàctica 6. Enciclopèdies, estadístiques 

Unitat didàctica 7. Cercadors i directoris 

                                                           
130

 D‟aquí la importància de la inclusiñ, a la Figura 3.2. d‟aquest treball, de la implantaciñ d‟aquesta 
assignatura dintre dels Estudis de Grau, ja que aquesta es fonamentà en les necessitats 
detectades prèviament entre l‟alumnat universitari. 
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Unitat didàctica 8. Serveis d'alerta 

Bloc 3. Avaluació del material localitzat 

Unitat didàctica 9. Avaluació de la informació 

Bloc 4. Organització de la informació 

Unitat didàctica 10. La gestió de la bibliografia 

Bloc 5. Utilització ètica i responsable de la informació 

Unitat didàctica 11. Honestedat acadèmica i evitació del plagi 

Unitat didàctica 12. Citar correctament les fonts utilitzades. 

Tècniques per a l'elaboració de cites i referències bibliogràfiques 

Bloc 6. Com presentar treballs acadèmics. Tipus de treballs 

Unitat didàctica 13. Manual d'estil per a la presentació de treballs 

acadèmics 

 

Consideram que aquesta és una proposta viable i adequada pel 

què fa a l‟Alfabetitzaciñ Informacional de l‟alumnat de la Universitat de les 

Illes Balears i que, sobretot, s‟ha de destacar perquè, ara per ara, quan ja 

duim dos cursos acadèmics implementant-la, els docents que l‟hem estat 

impartint fins al moment ens sentim molt satisfets amb els resultats 

assolits. 

Però no ens volem quedar aquí: consideram que en aquests 

moments s‟estan duent a terme altres iniciatives interessants i vàlides en 

altres contextos, i cal que es tenguin en compte per tal de poder abordar 

de ple la problemàtica que s‟ha detectat entre els nostres estudiants. 
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Models que encara no funcionen dintre de la Universitat de les Illes 

Balears són, per exemple, la creació i desenvolupament dels Centres de 

Recursos per a l‟Aprenentatge i la Investigaciñ (CRAI). 

Un exemple prou clarificador del funcionament dels CRAI és el cas 

de la Universitat Rovira i Virgili (http://www.urv.cat/crai/crai-campus-

catalunya.html) que es presenten com un entorn comú amb tots els 

serveis universitaris de suport a l‟aprenentatge, la docència i la recerca 

relacionats amb la informació i les TIC. Allà componen el CRAI el Servei 

de Biblioteca i Documentaciñ, el Centre d‟Atenciñ als Estudiants, el Servei 

de Recursos Educatius, l‟Institut de Ciències de l‟Educaciñ, el Servei 

Lingüístic, el Servei de Recursos Informàtics i TIC. A més, disposen 

d‟Aules de Formaciñ (suport a les habilitats informacionals i informàtiques) 

amb informació complementària disponible al portal del CRAI. 

D‟altra banda, i en aquest cas agafant models d‟intervenciñ a nivell 

internacional i situant-nos en l‟àmbit francòfon, al país veí existeixen les 

anomenades Unités d‟Enseignement de Méthodologie du Travail 

Universitaires (MTU), que consisteixen en uns ensenyaments de primer 

curs introduïts per la Llei d‟Orientaciñ de l‟Ensenyament Superior el 1997. 

Amb aquesta Llei es va voler tenir en compte les dificultats de primer any 

de carrera, on la taxa d‟abandonament s‟havia convertit en un seriñs 

problema i s‟imposava una normativa institucional que promogués la 

formaciñ documental. Així, s‟ofereixen durant el primer quadrimestre 

aquestes Unitats Acadèmiques que inclouen un bloc sobre metodologia 

http://www.urv.cat/crai/crai-campus-catalunya.html
http://www.urv.cat/crai/crai-campus-catalunya.html
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del treball per a l‟aprenentatge acadèmic, mètodes, pràctiques i habilitats 

necessaris per a assolir l‟èxit acadèmic dintre de la Universitat. 

De tota manera, volem deixar ben clar que la proposta formativa 

que volem emfatitzar com a actuació directa davant les necessitats 

informacionals de l‟alumnat universitari no respon a interessos personals 

ni cojunturals: diversos estudis (fonamentalment a nivell internacional) 

avalen la formació en Alfabetització Informacional, ja sigui a través de 

cursos presencials o bé online, com a estratègia clau per tal d‟obtenir 

resultats òptims pel què fa a les habilitats informacionals de l‟alumnat 

d‟Educaciñ Superior131. Així, Beile & Boote (2004) des de la University of 

Central Florida, realitzaren una investigaciñ per tal d‟avaluar diversos 

sistemes de formació en Alfabetització Informacional (presencial, semi-

presencial i online) entre un total de 49 alumnes de màster i doctorat, i les 

conclusions foren que, una vegada detectades les necessitats 

informacionals –de recerca, localització, gestió i comunicació de la 

informació– i implementades les diferents modalitats de formació, es 

demostrà una relació entre els resultats obtinguts dels exercicis previs i un 

increment en l‟eficàcia de les habilitats informacionals de l‟alumnat 

després d‟haver rebut la formaciñ (independentment de quina fos la 

modalitat del curs realitzat). 

                                                           
131

 No s‟entrarà aquí en una anàlisi detallada de tots els estudis que donen suport a la nostra 
proposta formativa en Alfabetització Informacional com a element clau per a la millora en les 
habilitats de l‟alumnat universitari, sinñ que només s‟exposen alguns estudis exemplificadors. 
Realment, se‟n podrien destacar molts d‟altres com són els de: Warner, Hamlin, Frisby, Braster & 
Lezotte (1997), Charters (1998), Michel (2001), Viggiano & Ault (2001), Churkovich & Oughtred 
(2002), Bury & Oud (2005), Campal & Domínguez (2006), etc. 
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En un altre context, Bolton (2005) realitzà l‟avaluaciñ d‟un tutorial 

formatiu sobre Alfabetització Informacional a la Universitat de 

Gloucestershire (adreçat a alumnat de primer any de carrera per tal de 

millorar les seves competències informacionals) a través de proves pre-

test i post-test consistents en qüestionaris online i un exercici d‟avaluaciñ 

de qualitat de diferents fonts d‟informaciñ. Els resultats foren que la 

formaciñ basada en el tutorial emprat afavoria que l‟alumnat incrementàs 

en un 50% les seves habilitats informacionals. 

De fet, tal i com ja es comentava al Capítol I d‟aquest treball, des 

de l‟àmbit de les Ciències de la Salut, l‟Alfabetitzaciñ Informacional es 

considera un aspecte clau en la formació dels seus professionals, i és 

també des d‟aquest àmbit des d‟on es fa una aposta formativa important: 

Schimming (2008) realitzà una anàlisi de dos tutorials (un online i l‟altre 

presencial) centrats en l‟Alfabetitzaciñ Informacional i adreçats als 

estudiants de la Mount Sinai School of Medicine de Nova York. 

Independentment de la modalitat de formació rebuda, una de les 

conclusions extretes per l‟autora és que l‟alumnat qualificà el tutorial com 

una eina eficaç d‟aprenentage i, de fet, el 96% assegurà que la formaciñ 

els havia estat d‟utilitat. 

Però no és només des de les aules presencials o virtuals de les 

Universitats des d‟on es poden oferir programes formatius vàlids per a 

l‟adquisiciñ d‟habilitats informacionals. De fet, existeixen valuosíssimes 

eines formatives i que proporcionen solucions molt bones a les 
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necessitats de l‟alumnat universitari a la Xarxa. Un exemple d‟això és el 

Portal ALFIN EEES de María Pinto 

(http://www.mariapinto.es/alfineees/AlfinEEES.htm). Aquest portal compta 

amb el suport del Ministerio de Educaciñn del Govern d‟Espanya i des del 

propi portal es defineixen com una iniciativa que proposa continguts sobre 

les principals competències genèriques relacionades amb l‟Alfabetitzaciñ 

Informacional, vàlides per a qualsevol estudiant universitari que hagi de 

menester cercar, gestionar, organitzar i avaluar la informació recollida de 

fonts diverses. De fet, els objectius que es marquen –i que, de fet, 

sintetitzen la filosofia amb la qual s‟ha creat i desenvolupat aquesta eina 

interactiva– són: 

- Construir un portal interactiu per a “aprendre a aprendre”. 

- Proporcionar un espai virtual de suport a l‟aprenentatge. 

- Entrenar als estudiants en el desenvolupament de la capacitat 

d‟anàlisi i de síntesi. 

- Oferir tècniques bàsiques per a la recerca, recuperació i 

avaluació de la informació. 

- Ensenyar a presentar i organitzar la informació. 

- Desenvolupar actituds per a l‟aprenentatge permanent i el 

treball en equip. 

http://www.mariapinto.es/alfineees/AlfinEEES.htm
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- Ensenyar a emprar els sistemes de comunicació síncrones i 

asíncrones en el procés de creació i intercanvi de coneixement. 

 

Un altre exemple, en aquest cas a nivell internacional, és el que ens 

ofereix el portal CERISE (Conseil aux Étudiants pou une Recherche 

d‟Information Spécialisée Éfficace –

http://urfist.enc.sorbonne.fr/anciensite/cerise/index.htm–) que, tal i com 

ells mateixos defineixen, es tracta d‟una eina de formaciñ adreçada 

fonamentalment a estudiants de primer cicle d‟Humanitats (però també 

per a la resta de branques de coneixement si hi estan interessats) i es 

troba circumscrit dintre dels objectius de formació de les Unitats 

d‟Ensenyament de Metodologia del Treball Universitari. Es tracta d‟un 

recurs online posat en marxa per la Universitat de París 3 (per part dels 

docents responsables de Metodologia del Treball Universitari), la 

Universitat de París 4, conjuntament amb el personal dels Serveis de 

Biblioteques Universitàries. 

De fet, tal i com queda patent en aquest darrer exemple, promoure 

una estreta col·laboració entre els Serveis de Documentació i Biblioteca 

de les institucions d‟Educaciñ Superior i les diferents Facultats a través de 

la creaciñ d‟una plataforma formativa (ja siguin tallers, assignatures 

integrades en els plans d‟estudis, cursos de formaciñ específica, tutorials, 

etc.) resulta fonamental per al desenvolupament de les habilitats 

informacionals de l‟alumnat universitari. En aquest sentit, a mode 

http://urfist.enc.sorbonne.fr/anciensite/cerise/index.htm
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d‟exemple, Campbell (2010) presentà la revisiñ de diversos estudis i 

anàlisis a nivell nord-americà, basats en entrevistes a experts i enquestes, 

i la seva conclusió va molt lligada a la proposta que nosaltres també fem 

des d‟aquí: el punt cap a on s‟ha de convergir passa necessàriament per 

la col·laboració entre el professorat i el personal de Biblioteca per tal de 

crear equips multidisciplinars que assegurin una formació en 

Alfabetització Informacional que ja ha esdevingut imprescindible, en 

aquests moments, a les Universitats. 

No ens hem d‟equivocar, aquestes propostes formatives a favor de 

les quals romprem les llances que siguin necessàries, a qui han d‟anar 

orientades? Aquest estudi que aquí es presenta només és una petita 

aproximació a la realitat de la comunitat universitària, però aquí no hi ha 

d‟entrar només l‟alumnat: els docents som part integrant de la comunitat 

educativa (tot i que de vegades hi hagi fins i tot una auto-exclussió) i pel 

què fa a les habilitats informacionals, una vegada més no hauria de 

quedar fora el professorat universitari. De fet, un bon exemple de com fins 

ara no s‟ha despertat l‟espurna de les habilitats informacionals en el 

nostre context és, precisament, que ja el 2007 es pot localitzar una article 

de Gerardo Sánchez titulat “Experiencia de aplicación de servicios de 

alfabetización informacional para docentes universitarios mayores de 35 

años en la UNAM (México)” on s‟exposa la necessitat prèvia 

d‟Alfabetització Informacional entre el professorat abans d‟intentar 

implementar cap intervenciñ directa amb l‟alumnat. 
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Una vegada més, consideram que tampoc ens hem de quedar 

aquí. L‟esforç no ha de venir per una banda dels serveis de Documentaciñ 

i Biblioteca, per una altra dels docents i, per una tercera dels estudiants. 

Tant és si es fa de manera coordinada com descoordinada: les mesures, 

pel què fa al desenvolupament de les habilitats/competències 

informacionals, s‟han de prendre a nivell d‟instituciñ. Així mateix ho 

assenyala l‟ACRL-ALA (2000) quan planteja com es poden emprar les 

Normes que es marquen: 

Per tal d‟executar aquestes normes de manera integral, el primer 

que ha de fer una institució és revisar la seva missió i fites 

educatives, per tal de poder determinar fins a quin punt les aptituds 

per a l‟accés i ús de la informaciñ millorarien l‟aprenentatge i 

potenciarien l‟eficàcia de la instituciñ 

 

Anant encara més enllà, una de les grans dificultats per avaluar la 

implementació de qualsevol programa formatiu al voltant de l‟alfabetització 

informacional és, precisament, l‟enfocament constructivista de la pròpia 

ALFIN: les habilitats de cerca, anàlisi, organització i comunicació de la 

informació es fonamenten en un aprenentatge significatiu, el qual té com a 

punt de partida els coneixements previs i necessita ser actiu, reflexiu i 

intencional per tal de donar resposta a les qüestions que se‟ns plantegen. 

L‟Alfabetitzaciñ Informacional es basa en una metodologia activa, en la 

resolució de conflictes, en el treball col·laboratiu, i és l‟alumne, com a 

subjecte autònom, qui assoleix un nivell d‟aprenentatge que li permet 

d‟autoavaluar el procés que ha seguit, així com els resultats que ha 
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aconseguit, per tal d‟anar confingurant-se, a poc a poc, com un subjecte 

encara més autònom. És possible avaluar resultats a aquest nivell? Ens 

veiem capaços, des de l‟Educaciñ Superior, d‟intentar quantificar i 

qualificar resultats assolits en aquest sentit? Són moltes les qüestions que 

ens podríem plantejar i una d‟elles és: hi ha alguna resposta? 

Estam vivint un moment en el qual la informaciñ (i l‟accés a ella) 

s‟ha democratitzat i massificat, un moment de sobreabundància 

d‟informaciñ. Però això no significa que el coneixement hagi sofert aquest 

mateix procés i hagi crescut al mateix nivell, tot i què mitjançant les TIC 

(fonamentalment la Web 2.0) tenguem la impressió que tothom pot 

aportar el seu “granet d‟arena”. Des d‟un punt de vista econòmic, és més 

valuós allò que té més demanda, independentment de la quantitat 

absoluta del producte, i dintre de la nostra societat, la sobreabundància 

d‟informaciñ ha produït una greu escassesa de coneixement, perquè en 

relaciñ a la demanda existent d‟aquest, cada cop n‟hi ha menys. Tots ho 

estam patint a hores d‟ara, i l‟alumnat universitari, els nostres estudiants, 

en són un claríssim reflexe. 

Així, una vegada exposats tots aquests resultats obtinguts, tots 

aquests ítems plantejats, totes aquestes Dimensions analitzades, totes 

aquestes reflexions... Una vegada estam en possessió de més preguntes 

que de respostes... Al final del camí, ens pot abordar de bell nou 

l‟interrogant inicial: per a què? I és aquí on hem de recordar, com a 
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docents, la reflexió de María Pinto, per tal de tenir present cap a on hem 

d‟anar: 

Els titulats es cotitzaran tant pel domini d‟habilitats i competències 

com pel valor afegit que generin en el seu entorn professional. En 

aquest sentit, socialitzar el coneixement, saber buscar-lo, saber 

analitzar-lo, saber representar-lo, saber avaluar-lo i saber com 

utilitzar-lo serà, amb tota seguretat, la nova font de riquesa per a 

qualsevol titulat que vulgui competir en la nova economia del 

coneixement (Pinto, 2010). 
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ANNEX 1. QÜESTIONARI 

 





 

 

QÜESTIONARI SOBRE ALFABETITZACIÓ INFORMACIONAL 

 

1. Edat 

 Entre 17 i 20 anys 
  

 Entre 21 i 25 anys 
  

 Entre 26 i 30 anys 
  

 Més de 30 anys 

 

2. Sexe 

 Home  Dona 

 

3. Estudis 

 Administració i Direcció d’Empreses   Física 
     

 Arquitectura Tècnica   Fisioteràpia 
     

 Biologia   Geografia 
     

 Bioquímica   Història de l’Art 
     

 Ciències Empresarials   Història 
     

 Dret   Infermeria 
     

 Economia   Matemàtiques 
     

 Educació Social   Mestre. Educació Especial 
     

 Enginyeria Informàtica   Mestre. Educació Física 
     

 Enginyeria Tècnica Agrícola, Hortofructicultura   Mestre. Educació Infantil 
     

 Enginyeria Tècnica de Telecomunicació, Telemàtica   Mestre. Educació Musical 
     

 Enginyeria Tècnica en Informàtica de Gestió   Mestre. Educació Primària 
     

 Enginyeria Tècnica en Informàtica de Sistemes   Mestre. Llengua Estrangera 
     

 Enginyeria Tècnica Industrial, Electrònica Industrial   Pedagogia 

 Filologia Anglesa   Psicologia 
     

 Filologia Catalana   Psicopedagogia 
     

 Filologia Hispànica   Química 
     

 Filosofia   Treball Social 
     

    Turisme 

 

4. Quin curs fas?  

 Primer 
  

 Segon 
  

 Tercer 
  

 Quart 
  

 Cinquè 

 



 

 

5. Amb quina de les següents afirmacions estàs més d’acord? 

 Som un/a estudiant que treu notes per damunt del promig de la classe 
  

 Som un/a estudiant que treu notes que estan en el promig de la classe 
  

 Som un/a estudiant que treu notes per davall del promig de la classe 

 

 

6. Téns accés a Internet des de casa teva? 

 Sí 
  

 No 

 

 

7. Quants treballs acadèmics has hagut de fer durant aquest curs? 

 Cap 
  

 Entre 1 i 5 
  

 Entre 6 i 10 
  

 Entre 11 i 15 
  

 Més de 15 

 

 

8. Quins tipus i quants de treballs acadèmics et varen encomanar durant el curs 

passat? 

 Recensions/Comentaris de llibres 
  

 Disseny de projectes 
  

 Treball de camp 
  

 Recerca d’informació 
  

 Pràctiques de laboratori 
  

 Informes 
  

 Altres. Quins? _________________________ 

 

 

9. Ara que estudies a la universitat, empres més Internet per a cercar informació 

relacionada amb treballs acadèmics que quan estudiaves Batxillerat?  

 L’empro més ara 
  

 L’emprava més a Batxillerat 
  

 L’empro ben igual ara que a Batxillerat 

 

 

 



 

 

 

10. Durant l’anterior curs acadèmic, quantes vegades vares anar a alguna biblioteca 

per a cercar informació amb finalitats acadèmiques?  

 Cap vegada 
  

 Menys de 5 vegades 
  

 Entre 5 i 10 vegades 
  

 Entre 11 i 20 vegades 
  

 Entre 21 i 50 vegades 
  

 Més de 50 vegades 

 

 

11. Durant l’anterior curs acadèmic, quantes vegades vares utilitzar el catàleg online 

de la biblioteca per a cercar informació amb finalitats acadèmiques?  

 Cap vegada 
  

 Menys de 5 vegades 
  

 Entre 5 i 10 vegades 
  

 Entre 11 i 20 vegades 
  

 Entre 21 i 50 vegades 
  

 Més de 50 vegades 

 

 

12. Durant l’anterior curs acadèmic, quantes vegades vares emprar Internet per a 

cercar informació amb finalitats acadèmiques (Exceptuant els catàlegs online de la 

biblioteca)? 

 Cap vegada 
  

 Menys de 5 vegades 
  

 Entre 5 i 10 vegades 
  

 Entre 11 i 20 vegades 
  

 Entre 21 i 50 vegades 
  

 Més de 50 vegades 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

13. Tot seguit et presentam una sèrie d’eines de recerca d’informació. Llegeix 

l’esquema i després assenyala: amb quina freqüència utilitzes cadascuna d’elles per a 

realitzar els teus treballs acadèmics?  

 
Mai 

De 

vegades 
Sovint 

Molt 

sovint 

Sempre Assenyala, per favor, 

quin o quins 

Motors de cerca (Google, 

Yahoo, Altavista...) 

      

Catàleg de la biblioteca de 

la UIB 

      

Catàleg d’altres biblioteques       

Portals especialitzats 
      

 

Bases de dades 
      

 

Blogs 
      

 

Altres 
      

 

 

 

14. A la teva carrera, téns alguna assignatura disponible a través de Campus Extens? 

 Sí 
  

 No (en cas de respondre negativament, pots passar a la pregunta nº 17) 
  

 No i no sé què és això de Campus Extens (pots passar a la pregunta nº 17) 

 

 

15. En cas afirmatiu, amb quina freqüència utilitzes les següents eines de Campus 

Extens? 

 
Mai De vegades Sovint 

Molt 

sovint 
Sempre 

Correu electrònic      

Fòrum de l’assignatura      

Blogs      

Consulta/descàrrega dels temes de 

l’assignatura 

     

 

 

 

 

 

 



 

 

 

16. Per a cadascuna de les eines de Campus Extens esmentades, penses que el seu 

grau d’utilització (o no utilització) té més a veure amb el professor/a de l’assignatura 

(promou més l’ús d’aquella eina) o amb tu mateix/a (personalment, t’agrada 

participar activament)? 

 Que jo l’utilitzi o no ve donat per: 

 El 

professor/a 

Jo 

mateix/a 

Tant l’un 

com l’altre 
NS/NC 

Correu electrònic     

Fòrum de l’assignatura     

Blogs     

Consulta/descàrrega dels temes de 

l’assignatura 

    

 

 

17. Quan fas una cerca d’informació a Internet per a usos acadèmics, en quin idioma 

fas, en primer lloc, aquesta cerca? 

 Mai De vegades Sovint Molt Sovint Sempre 

En català      

En castellà      

En un altre idioma. 

Quin?__________________________ 

     

 

 

18. Si has d’ampliar una cerca d’informació per a fer un treball acadèmic, fas aquesta 

cerca en altres idiomes? 

 Mai De vegades Sovint Molt Sovint Sempre 

En anglès      

En francès      

En alemany      

En un altre idioma. 

Quin?__________________________ 

     

 

 

19. Com valores els teus coneixements i habilitats per cercar informació a través de...  

 Nuls Escassos Acceptables Bons Molt bons 

La biblioteca      

Internet      

 

 

 

 

 



 

 

20. Quan has trobat informació a Internet, mitjançant un cercador, amb finalitats 

acadèmiques, com selecciones (de tota la informació obtinguda) aquella que 

empraries? Descriu tantes passes com consideris necessari. 

Passa 1: ______________________________________________________ 

Passa 2: ______________________________________________________ 

Passa 3: ______________________________________________________ 

Passa 4: ______________________________________________________ 

Passa 5: ______________________________________________________ 

Passa 6: ______________________________________________________ 

Passa 7: ______________________________________________________ 

Passa 8: ______________________________________________________ 

 

 

21. Quan incorpores una gràfica o una taula que has fet tu mateix/a dins un treball 

acadèmic, indiques “Font: elaboració pròpia”?  

 Sí 
  

 No 

 

 

22. Dintre d’una pàgina web, a l’hora de destriar la fiabilitat de la informació que hi 

trobam, en quin dels següents indicadors creus que convé fixar-se principalment? 

(assenyala una única resposta) 

 En l’autor/s 
  

 En l’accessibilitat 
  

 En la data d’actualització 
  

 En l’extensió de la pàgina 
  

 No em fixo en cap indicador 

 

 

23. Has fet una cerca d’informació acadèmica a través d’Internet, mitjançant un 

cercador i has trobat un total de 850 documents relacionats. Com selecciones aquells 

que empraràs? (assenyala una única resposta) 

 Gairebé sempre agafo els 3-5 primers que apareixen en pantalla. 
  

 Analitzo els 50 primers i en destrio aquells que em semblen més adients. 
  

 Destrio i analitzo aquells que pertanyen a organismes oficials, revistes 

especialitzades, entitats acadèmiques. 
 

 

 Faig altres consultes mitjançant cercadors diferents i contrast la informació 

per tal d’analitzar els resultats obtinguts. 
 

 

 



 

 

24. Has de fer un treball sobre “l’impacte del forat de la capa d’ozó en la salut”. Quines 

consideres que són les idees principals que descriuen millor aquesta temàtica? 

 Impacte, forat, capa d’ozó, salut 
  

 Capa d’ozó, salut 
  

 Documents, càncer de pell, capa d’ozó 
  

 No ho sé 

25. Tot seguit s’assenyalen una sèrie d’indicadors per avaluar la fiabilitat d’una pàgina 

web. Llegeix i valora de 0 a 10 el grau d’importància de cadascun d’ells a l’hora 

d’avaluar aquesta fiabilitat: 

 Autor/s dels continguts 
  

 Nom del domini (.org, .com, .edu) 
  

 Data de la darrera actualització 
  

 Aparença professional de la web 

 

 

26. A l’hora de fer un treball acadèmic, has copiat un fragment o un text complet i 

l’has posat sense referenciar-ne la font? (assenyala una única resposta) 

 No, no ho he fet mai 
  

 Sí, entre 1 i 5 vegades 
  

 Sí, entre 6 i 10 vegades 
  

 Sí, més de 10 vegades 

 

 

27. Per tal d’estar informat/da de l’actualitat local, nacional i internacional, amb quina 

freqüència utilitzes els següents mitjans? 

 
Mai 

De 

vegades 
Sovint 

Molt 

sovint 
Sempre 

Premsa escrita      

Premsa a través d’Internet      

Ràdio      

Televisió      

Blogs      

Altre. Quin? ________________________      

 

 

28. Quin diari/s llegeixes o consultes de forma regular (cada dia o més de quatre cops 

per setmana)? 

________________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

 

 



 

 

29. Quan fas una cerca d’informació a través d’una base de dades o un cercador, per 

tal de trobar un major nombre de documents sobre una temàtica i ampliar el focus de 

recerca, utilitzes: (assenyala una única resposta) 

 AND 
  

 + 
  

 OR 
  

 No ho sé 

 

30. Tot seguit s’assenyalen 3 referències de diversos documents fetes segons la 

normativa APA. Quina d’elles es correspon a un article de revista? (assenyala una 

única resposta) 

 Miller, A.W. (1997). Clinical disorders and stressful life events. Madison, 

CT, International University Press. 
 

 

 Anderson, K.H. (1999). Ethical dilemmas and radioactive waste: A survey of 

the issues. Environmental Ethics, 2(3): 37-42. 
 

  

 Hartley, J.T. & Walsh, D.A. (2000). “Contemporary issues and new directions 

in adult development of learning and memory”, in Poon, L.W. (ed.), Aging in 

the 1980s: Psychological issues, Washington, D.C., American Psychological 

Association, pp. 239-252. 
  

 No ho sé. 
  

 No sé què és això de la “normativa APA”. 

 

 

31. Has trobat un llibre que tracta molt bé una temàtica que vols treballar. Quina 

secció del llibre consultaràs per tal de trobar altres documents sobre aquesta 

temàtica? (assenyala una única resposta) 

 El glossari 
  

 L’índex 
  

 La bibliografia 
  

 La taula de continguts 

 

 

32. Durant tota la teva trajectòria acadèmica (a Primària, a Secundària, a la 

Universitat...), has rebut algun tipus de formació específica per a la realització de 

treballs acadèmics (com referenciar, contrastació de fonts d’informació, com elaborar 

treballs acadèmics...)? 
  

 Sí           A quina etapa?  A Primària  A Batxillerat 
        

 No    A ESO  A la Universitat 

 



 

 

33. Alguna vegada has pogut aprofitar un treball que ja has fet (o part d’aquest) per a 

un altre treball o assignatura? (assenyala una única resposta) 

 Mai 
  

 Entre 1 i 5 vegades 
  

 Entre 6 i 10 vegades 
  

 Més de 10 vegades 

 

34. Coneixes bases de dades especialitzades en la teva disciplina d’estudi? 

 Sí Quines? ________________________________________________ 
    

 No   

 

 

35. Quins són els portals d’Internet que més fas servir per cercar informació 

acadèmica? (Pots esmentar tant cercadors com pàgines especialitzades, webs de 

recursos acadèmics...) 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

 

36. Quan a l’hora de fer un treball acadèmic localitzes informació útil a una pàgina 

web, introdueixes en el document la referència de la pàgina on has localitzat aquesta 

informació? (assenyala una única resposta) 

 Mai 
  

 De vegades 
  

 Sovint 
  

 Molt sovint 
  

 Sempre 

 

 

37. Per a quins tipus d’activitats acadèmiques i amb quina freqüència fas servir 

informació disponible a Internet? 

Activitat acadèmica Mai 
De 

vegades 
Sovint 

Molt 

sovint 
Sempre 

Per a fer treballs que he d’entregar al professor/a      

Per ampliar temes o explicacions del professor/a      

Per a preparar exàmens      

Altres (especificar): 

_______________________________________ 

     

 



 

 

38. En el quadre següent s’anomenen una sèrie d’accions i operadors de cerca a 

Internet. Quins d’ells coneixes i amb quina freqüència els empres per tal de cercar 

informació amb finalitats acadèmiques? 

 

 
En téns 

coneixement? 
En fas ús? 

Acció de cerca SÍ NO Mai 
De 

vegades 
Sovint 

Molt 

sovint 
Sempre 

Emprar operadors booleans com AND, 

NOT i OR per a combinar paraules a la 

teva cerca 

       

Emprar el símbol sumatori (+) quan vols 

cercar paraules o combinacions de 

paraules conjuntament en un mateix 

text 

       

Emprar el símbol de resta (-) quan vols 

eliminar una paraula de la teva cerca 
       

Emprar cometes (“”) quan vols fer una 

cerca exacta de paraules conjuntes 
       

Emprar el símbol d’asterisc (*) quan vols 

deixar obert l’acabament d’una paraula 

sobre la que fas la cerca 

       

 

 

39. Seguidament, et presentam la imatge de la descripció d’una publicació trobada al 

catàleg d’una biblioteca. Després d’observar-la atentament, ens pots dir a quin tipus 

de document es refereix la fitxa? (assenyala una única resposta) 

 Un article de revista electrònica 
  

 Un informe governamental (un “report”) 
  

 Un article de diari 
  

 Un llibre 

 
 



 

 

 

40. En general, quina d’aquestes situacions reflexa millor la teva manera de realitzar 

treballs acadèmics? (llegeix amb atenció totes les possibilitats i assenyala una única 

resposta) 

 Tot d’una que el/la professor/a planteja que s’ha de fer un treball, cerco i 

organitzo la informació per tal de tenir-lo lles quant abans millor. 
 

 

 No cerco la informació necessària per al treball tot d’una que el professor/a 

el planteja, però sí que em planifico el temps que necessitaré per elaborar-lo,  

així com les passes que seguiré per fer-lo més endavant. 

 

  

 No em planifico les passes a seguir per a l’elaboració dels treballs: en acostar- 

se la data d’entrega, cerco la informació que considero pertinent i l’estructuro. 
  

 Faig el treball just abans de la data d’entrega, en funció de la informació que 

puc trobar, sense analitzar en profunditat els continguts. 

 

 

41. Has fet un treball analitzant l’evolució dels incendis forestals a Balears en els 

darrers 10 anys. Per tal de difondre’l al màxim, has decidit d’enviar-ho a una revista 

especialitzada. A quin apartat de la revista ho adreçaràs? (assenyala una única 

resposta) 

 Monogràfics 
  

 Recerques i estudis 
  

 Assajos i informes 
  

 Recensions 

 

 

 

 

 





 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANNEX 2. PLANTILLA 

D’OBSERVACIONS QÜESTIONARI 

 





 

 

PLANTILLA DE OBSERVACIONES CUESTIONARIO ALFABETIZACIÓN INFORMACIONAL 

Una vez revisado el cuestionario, por favor, apunte todas aquellas rectificaciones, 

sugerencias u observaciones que considere necesario para cada pregunta en el cuadro 

correspondiente. Al final de este documento, además, encontrará un cuadro para la 

posible inclusión de comentarios genéricos y otras propuestas. 

 

Muchas gracias por su colaboración 

 

Ítem 1 (Edad) 

 

 

 

Ítem 2 (Sexo) 

 

 

 

Ítem 3 (Estudios) 

 

 

 

Ítem 4 (Curso) 

 

 

 

Ítem 5 (¿Tienes acceso a Internet desde tu casa?) 

 

 

 

Ítem 6 (¿Cuántos trabajos académicos has tenido que realizar durante este curso?) 

 

 



 

 

Ítem 7 (Tipo de trabajos académicos) 

 

 

 

Ítem 8 (Frecuencia utilización Internet) 

 

 

 

Ítem 9 (Frecuencia uso biblioteca) 

 

 

 

Ítem 10 (Frecuencia uso catálogo online de la biblioteca) 

 

 

 

Ítem 11 (Frecuencia uso Internet) 

 

 

 

Ítem 12 (Frecuencia uso herramientas diversas para la búsqueda de información) 

 

 

 

Ítem 13 (Disponibilidad asignaturas online) 

 

 

 

Ítem 14 (Nivel utilización de las herramientas de las asignaturas online) 

 

 



 

 

Ítem 15 (A quién se debe la utilitzacion de las herramientas de las asignaturas online) 

 

 

 

Ítem 16 (Conceptos clave) 

 

 

 

Ítem 17 (Idioma de la primera búsqueda en Internet) 

 

 

 

Ítem 18 (Idioma para la ampliación de la búsqueda en Internet) 

 

 

 

Ítem 19 (Valoración propios conocimientos para buscar información) 

 

 

 

Ítem 20 (Pasos para la selección de la información) 

 

 

 

Ítem 21 (Autoría de una tabla de elaboración propia) 

 

 

 

Ítem 22 (Indicadores fiables para valorar página web) 

 

 



 

 

Ítem 23 (Selección de la documentación al hacer una búsqueda a través de Internet) 

 

 

 

Ítem 24 (Indicador menos importante para evaluar la fiabilidad de una web) 

 

 

 

Ítem 25 (Grado de incidencia de plagio) 

 

 

 

Ítem 26 (Frecuencia de utilización de diferentes medios para informarse) 

 

 

 

Ítem 27 (Periódicos que consulta) 

 

 

 

Ítem 28 (Ampliación de la búsqueda con operadores booleanos) 

 

 

 

Ítem 29 (Identificación de la referencia de un artículo de revista) 

 

 

 

Ítem 30 (Consulta de sección de libro para encontrar otros documentos) 

 

 



 

 

Ítem 31 (Formación recibida sobre alfabetización informacional) 

 

 

 

Ítem 32 (Nivel aprovechamiento trabajos ya realizados) 

 

 

 

Ítem 33 (Bases de datos especializadas) 

 

 

 

Ítem 34 (Portales de Internet más utilizados para buscar información académica) 

 

 

 

Ítem 35 (Referenciación de webs) 

 

 

 

Ítem 36 (Tipo de actividades académicas y frecuencia de utilización Internet) 

 

 

 

Ítem 37 (Conocimiento y utilización de operadores booleanos) 

 

 

 

Ítem 38 (Identificación tipo de documento) 

 

 



 

 

 

 

Ítem 39 (Realización trabajos académicos) 

 

 

 

Ítem 40 (Elección de sección de revista al que se dirigiría un trabajo realizado) 

 

 

 

Observaciones genéricas u otros aspectos que desee remarcar (inclusión de otras 

preguntas en el cuestonario, sugerencias de formato, rectificaciones, etc.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

 

 


