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Buscar, seleccionar i difondre informació especialitzada és
una competència bàsica que ha rebut diversos noms (Taula
1) i definicions (Taula 2).

La formació coordinada de 23 assignatures (19 obligatòries i
4 optatives) i 71 membres (63 PDI i 8 membres del CRAI)
del grau de Psicologia (Figura 1).

Taula 1. Possibles designacions de la competència informacional
Competència informacional

Competència digital

Information literacy (Association of College and

Alfabetització informacional

Research Libraries, 2014)

Information skills (ERIC database, 2019)

ALFIN, TIC (Area Moreira, 2010)

Taula 2. Definicions de la competència informacional
Font

Definició

Transversal UB

La capacitat de crear, usar i integrar informació.

Facultat de Psicologia
(UB)

Capacitat per buscar, seleccionar i gestionar informació especialitzada de
manera estratègica, fent ús de diferents tecnologies i fonts d'informació
(utilitzar eficaçment xarxes de biblioteques, arxius i internet per a la recerca
d'informació; usar les noves tecnologies per a l'actuació acadèmica i
professional).

EuroPsy, 2013

Academic skills: Collecting information/library & bibliographic skills; Reading
/ writing papers; Research Ethics

APA, 2013

Goal 2.2 Demonstrate psychology information literacy

Figura 1. Pla d’estudis del grau de Psicologia. En taronja les assignatures implicades en
la formació en l’Estratègia de cerca, en verd Lectura, Escriptura i en lila Normes, format i
estil.

Figura 2. Components de la competència informacional segons el projecte d’innovació docent 2012PID-UB/150.

Les metodologies docents desenvolupades per a la formació van des de
sessions magistrals sobre els coneixements bàsics de la competència,
fins a la pràctica aplicada sobre problemes, casos pràctics, informes o
treballs de recerca, amb una proposta d’objectius i hipòtesis (en cas de
tractar-se d’un treball empíric).

Taula 3. Descripció dels components de la competència informacional.

Tant per definir els objectius, com per elaborar una possible resposta és
necessari passar pels diferents estadis que implica la competència
informacional: 1) Estratègia de cerca, 2) Lectura i Escriptura, 3) Normes,
Format i Estil (Figura 2) amb diferents subcomponents (Taula 3)
connectats circularment per ressaltar la idea de que no es tracta d’una
activitat lineal, sinó d’un anar i venir mentre intentem resoldre el problema
inicial.
Per tant, es tracta d’un desenvolupament transversal de la competència
informacional a través de les assignatures, sense vincular-la a cap en
particular.
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