Guia per desenvolupar la competència transversal

Cerca i gestió
de la informació
1r i 2n de Veterinària, 1r i 2n de CTA
2n i 3r de Veterinària, 2n i 3r de CTA
4t i 5è de Veterinària, 3r i 4t de CTA

TERCER NIVELL

SEGON NIVELL

PRIMER NIVELL

Saber quan i per què es necessita informació, on trobar-la, com avaluarne la qualitat, com utilitzar-la i com comunicar-la de manera ètica i legal

1

Reconèixer la
necessitat i el valor de
la informació
Conèixer les fonts
d’informació científica i els
nivells d’informació que
aporten

2

Utilitzar fonts
d'informació i recursos
de cerca bàsics

3

Organitzar i
gestionar la informació

Utilitzar les eines informàtiques
Diferenciar els recursos de cerca que faciliten l’emmagatzematge
i la gestió de la informació
bàsics i fer cerques senzilles

5

4

Dissenyar estratègies de
cerca

Citar adequadament la
bibliografia

Utilitzar amb eficàcia els recursos
de cerca combinant les paraules
clau, els camps de cerca i els
operadors

Adequar les citacions i referències
bibliogràfiques als estils de citació
sol·licitats

6

Usar fonts
d'informació i recursos
de cerca especialitzats
Saber quan són necessàries les
fonts especialitzades i utilitzarles per aprofundir en el tema
d’estudi
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8

Avaluar críticament
la informació

Utilitzar i difondre la
informació

Aplicar els criteris de qualitat
i rellevància: autoria,
actualitat, contingut,
objectivitat i repercussió

Usar la informació de manera
ètica i legal i evitar el plagi
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