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L’Espai Europeu d’Ensenyament Superior (EE-
ES) configura un nou marc d’ensenyament uni-
versitari a Europa que s’inicia a partir de les
Declaracions de Bolonya i Praga. Això implica
una reflexió sobre quins coneixements i habili-
tats han d’adquirir els nostres estudiants du-
rant la seva estada acadèmica a la universitat.
Si tenim en compte que ens trobem en una
economia de la informació, especialment a
Europa, sembla lògic pensar que els nostres

estudiants haurien de ser experts en la gestió
de la informació, això és, que siguin persones
«informacionalment» expertes.
Conscients de la necessitat de formar en l’ús
de la informació als estudiants universitaris, el
Servei de Biblioteques de la Universitat Poli-
tècnica de Catalunya disposa d’un programa
de formació en informació prou ampli i adap-
tat a les necessitats dels estudis que s’impar-
teixen a les seves escoles i facultats.

1. Un model d’ensenyament superior per a la societat de la informació: 
harmonització i innovació

La Declaració de Bolonya assenyala el punt de sortida per a la reforma dels plans d’es-
tudis d’ensenyament superior a Europa. Aquestes modificacions parteixen de la ne-
cessitat d’harmonitzar les diferents titulacions que les universitats europees impartei-
xen i de fer possible un espai comú d’ensenyament. Tot i això, les reformes a introduir
no persegueixen només una simple convalidació de les titulacions sinó que s’intro-
dueixen elements d’innovació per tal d’aconseguir un ensenyament universitari de qua-
litat, competitiu i adaptat a les necessitats de la societat europea.

De forma paral·lela, aquests darrers temps estem assistim a una crida des de dife-
rents sectors socials perquè el nostre país emprengui el camí de la recerca, el desen-
volupament i la innovació, camps en què la universitat té el paper principal. Sembla
aleshores molt lògic pensar que els canvis derivats de la introducció de l’EEES hagin
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d’anar encaminats a formar professionals que siguin capaços d’aportar innovació i va-
lor afegit a la nostra societat. Només d’aquesta manera el teixit industrial —el principal
destinatari dels nostres titulats— podrà afrontar els futurs reptes de competitivitat.

Una de les demandes més generalitzades és la de redefinir els coneixements i les
habilitats que un estudiant universitari haurà d’adquirir al llarg de la seva estada a la
universitat. Aquesta nova definició ha de tenir en compte la influència que les tecnolo-
gies de la informació i comunicació estan tenint des de fa ja anys, fent que l’economia
basada en la informació i en la gestió del coneixement sigui actualment el sector eco-
nòmic amb més projecció de futur.

Des d’aquesta perspectiva, una de les necessitats del nous titulats és la de ser ca-
paços de gestionar grans volums d’informació, gestió per la qual hauran de disposar
d’unes habilitats, anomenades informacionals que els serviran per buscar, localitzar,
avaluar, gestionar i comunicar informacions relacionades amb el seu àmbit de treball o
estudi.

L’economia del coneixement és l’economia de la gestió de la informació. Els re-
queriments de Bolonya (passar de l’ensenyament a l’aprenentatge, aprenentatge al
llarg de la vida, nous models educatius —per exemple, l’aprenentatge basat en pro-
blemes (PBL)—, etc.) fan encara més necessari que els nostres titulats aprenguin a usar
i comunicar la informació científica i tècnica que tenen i tindran al seu abast.

En aquest sentit, les biblioteques universitàries juguem un paper destacat: ja no es
tracta de tenir només grans magatzems d’informació sinó d’esdevenir centres actius
d’aprenentatge que donin suport a les tasques docents i de recerca de la institució i
que al mateix temps formin les persones en el seu ús i gestió. La informació és l’ele-
ment clau per al futur i el seu ús és indispensable per a qualsevol activitat lectiva i de
recerca.

2. La necessitat de gestionar informació científica i tècnica

L’accés a la informació científica i tècnica és una de les claus d’èxit per a la innovació.
Difícilment podrem innovar si no estem al corrent de les investigacions que els nostres
col·legues (d’aquí i de la resta del món) desenvolupen. El creixement de la informació,
però, dificulta la tasca de buscar i seleccionar informació. En aquest sentit, un estudi de
la Universitat de Berkeley quantificava el creixement de la informació durant el 2003 en
un 30% (Swearingen, 2003). Els investigadors d’aquest estudi donaven com a símil que
actualment hi hauria a la xarxa una quantitat equivalent a dos milions de biblioteques
que tinguessin cadascuna d’elles dinou milions de llibres. A la xarxa existeixen més de
170 terabytes d’informació, equivalents a setanta vegades la biblioteca més gran del
món, la Library of Congress de Washington.

Per localitzar la informació que actualment necessita un universitari (professor, es-
tudiant o treballador ja en actiu) no n’hi ha prou amb allò que hom troba casualment a
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través dels cercadors habituals (Google, Altavista, etc.) sinó que cal conèixer a fons els
tipus d’informació existents, les seves fonts i el seu funcionament. Igualment cal tenir
en compte que la majoria de la informació de valor afegit i, per tant, estratègica, és in-
formació de pagament. A aquesta informació només s’hi pot accedir si se’n coneix l’e-
xistència i es disposa d’un accés mitjançant subscripció.

Els membres de la comunitat universitària són conscients de la nova necessitat de
gestionar grans volums d’informació, com a mostra podem ressaltar l’interès que molts
usuaris de la nostra universitat han demostrat aquests dies per aprendre a utilitzar els
programes gestors de referències bibliogràfiques que recentment ha adquirit el Servei
de Biblioteques i Documentació de la UPC.

Es parla molt del cost de la informació, però es parla molt poc del cost de la no-in-
formació. No saber localitzar una informació a temps, trobar-ne una però desfasada o
simplement desconèixer-ne l’existència pot provocar un greu error en un procés, ini-
ciativa o projecte (Feldman, 2003), a la vegada que importants pèrdues de temps i di-
ners.

Per poder utilitzar i organitzar la informació necessària per a un projecte és indis-
pensable el coneixement d’un seguit de tècniques i principis documentals que actual-
ment no està cobert pels programes acadèmics convencionals. En aquest sentit cal in-
troduir els estudiants i resta de membres de la comunitat universitària en la utilització
de la informació científica i tècnica.

Ja fa temps que les biblioteques de la UPC treballen en aquest sentit organitzant
sessions de formació en l’ús de la informació científica i tècnica o participant en assig-
natures a petició del professorat on s’explica als estudiants com han de fer servir les
fonts d’informació de les seves especialitats. D’aquesta forma, la col·laboració profes-
sor-bibliotecari en assignatures de 1r i 2n cicle és abundant i cada cop més es reque-
reix aquest treball conjunt en cursos de doctorat i cursos de postgrau.

3. La Biblioteca de la universitat del segle XXI

Els canvis que s’estan produint en la docència i la recerca a les universitats i a la socie-
tat en general, fan plantejar també un canvi en el concepte tradicional de biblioteca. La
biblioteca clàssica (aquella que ofereix places d’estudi i col·leccions de llibres i revis-
tes), evoluciona cap a un nou concepte de biblioteca entesa com a Centre de Recursos
per a l’Aprenentatge i la Investigació, el CRAI.

No es tracta tant d’un canvi de nom com d’un canvi de concepte. Centrant-nos en
l’àmbit de l’aprenentatge, la nova biblioteca o CRAI ha de ser un nou servei molt més
ampli i dinamitzador de l’aprenentatge futur, oferint serveis que tenen relació directa
amb la documentació, la informació, l’aprenentatge i la recerca, i que ara es troben dis-
persos per les escoles i els campus com, per exemple, els serveis d’informació, els la-
boratoris d’idiomes, les àrees multimèdia i d’aprenentatge en xarxa, les àrees TIC, les
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sales per a treball tant individual com en grup o la Factoria de Recursos Docents per a
l’elaboració de materials docents.

Dit d’una altra forma, la biblioteca també serà un lloc d’aprenentatge actiu, ja sigui
mitjançant la utilització de la informació disponible, com amb l’assistència a cursos pre-
sencials o semipresencials de gestió i utilització de la informació.

En la darrera enquesta d’ús i satisfacció de les biblioteques que el Servei de Biblio-
teques i Documentació ha fet als seus usuaris, bàsicament estudiants de primer i segon
cicle, es veu que el 70,1% dels enquestats van a la biblioteca més d’una vegada a la
setmana i que la durada de la visita és superior a una hora en un 80,5% dels casos. Per
tant, podem deduir que els estudiants passen una part important del seu temps d’es-
tada a la universitat a la biblioteca. És bàsic, doncs, que la biblioteca sigui alguna cosa
més que un lloc passiu on només s’hi vagi per llegir els apunts.

Ja l’any 1995, en el Pla estratègic Escher (1995-1999)1, les biblioteques de la UPC
definien la seva missió com «convertir la biblioteca en un lloc per aprendre a aprendre»,
creant nous espais com les àrees d’autoaprenentatge, incidint en els programes de for-
mació d’usuaris i, en resum, potenciant la biblioteca com una oferta de recursos per a
ser utilitzats de forma autònoma per l’usuari. El Pla estratègic Paideia2 (2000-2005) re-
força aquest concepte i avança que els canvis en el model educatiu han d’incidir en la
transformació de la biblioteca, que ha d’esdevenir un dels espais principals d’aprenen-
tatge dins la universitat.

Algunes prestigioses universitats europees ja han començat a transformar les seves
biblioteques en CRAI. Per posar un exemple entre els més destacats es poden citar The
Learning Adsetts Centre de la Sheffield Hallam University3 o la Library and Learning
Centre de la University of Bath4 i la mateixa Universitat Politècnica de Catalunya ja tre-
balla en el disseny d’aquests espais, siguin de nova planta (Campus de Castelldefels,
etc.) o adaptació dels serveis existents (Campus de Terrassa, Campus Nord, etc.)

4. Habilitats informacionals a l’ensenyament superior

El disseny dels nous plans d’estudis ens permet repensar quines són les habilitats i co-
neixements que els estudiants universitaris han d’adquirir a la universitat. A la resta de
països de la Unió Europea són cada cop més les universitats que mitjançant la col·la-
boració entre biblioteques i departaments ofereixen una formació integral en gestió de
la informació. D’aquesta manera els seus estudiants disposen d’unes habilitats infor-
macionals que els situen en millors condicions que els nostres estudiants a l’hora de re-
soldre les seves tasques d’estudi, feina o recerca.

1. Pla estratègic Escher. http://escher.upc.es/sts/plaestra/escher.htm
2. Pla estratègic Paideia. http://escher.upc.es/sts/plaestra/paideia.pdf
3. Hallam University student learning centre http://students.shu.ac.uk/lc/
4. University of Bath library and learning centre http://www.bath.ac.uk/library



4.1. Què són les habilitats informacionals?

Una persona informacionalment preparada és aquella que és capaç de reconèixer quan
necessita informació, i té la capacitat per localitzar-la, avaluar-la i utilitzar eficientment
la informació requerida, la qual cosa li permet arribar a ser un aprenent independent al
llarg de la vida (ACRL, 2000).

Així doncs, es pretén que a la universitat l’usuari no adquireixi només uns coneixe-
ments teòrics de la seva matèria, sinó que també unes habilitats informacionals que li
seran imprescindibles per arribar a ser un professional competent en el seu futur pro-
fessional i al llarg de tota la vida.

4.2. Quin model pedagògic se segueix?

Dels diferents models pedagògics que existeixen, el Servei de Biblioteques i Docu-
mentació de la UPC considera especialment el seguit per les universitats britàniques
aplegades a SCONUL (Society of College, National and University Libraries) del Regne
Unit, que estableix un model de set aptituds per a la informació dels alumnes universi-
taris (SCONUL, 2003):

1. Reconèixer la necessitat d’informació
2. Distingir diferents formes de cobrir la necessitat (conèixer els tipus de recursos

existents, seleccionar els que millor s’ajustin a la seva necessitat d’informació)
3. Construir estratègies de localització de la informació
4. Localitzar i accedir a la informació
5. Comparar i avaluar la informació de diverses fonts
6. Organitzar, aplicar i comunicar la informació
7. Sintetitzar i crear nova informació

Els programes de formació impulsats des de la biblioteca han de fer especial aten-
ció en les tres darreres aptituds, atès que es tracta de desenvolupar un esperit crític
personal per a l’assoliment d’aquestes habilitats.

4.3. Què s’està fent a les biblioteques de la UPC?

La distància que ens separa de la resta d’universitats europees pel que fa l’ensenya-
ment d’habilitats informacionals és de fet molt curta atès que les activitats formatives a
les biblioteques de la UPC són comparables en qualitat i diversitat a la resta d’universi-
tats europees.

Ja des del Pla Escher (1995-1999), s’ofereixen diferents formats de formació en in-
formació que s’han anat adaptant a les necessitats dels membres de la nostra comuni-
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tat universitària. L’any 2003, per exemple, es van dur a terme més de 129 activitats for-
matives de diferents tipus.

Una altra qüestió seria comparar el nivell europeu en general amb el de les biblio-
teques nord-americanes i algunes britàniques ja que allí ja fa molts anys que l’«infor-
mation literacy» de les seves comunitats d’usuaris són un objectiu inserit fins i tot, en al-
guns casos, en els plans estratègics de les universitats. En aquest sentit, a Europa i en
particular a Catalunya, encara cal que aquesta prioritat s’assumeixi plenament en els
objectius de treball de les biblioteques.

Les activitats formatives que s’ofereixen des de les biblioteques de la UPC van
adreçades a tots els membres de la comunitat universitària, des d’estudiants, docto-
rants, docents, com personal d’administració. Per tant, podem dir que el paper del
bibliotecari-formador rau en: formar als usuaris finals, formar al professorat (són els
que millor transmetran la necessitat de posseir habilitats informacionals), així com
desenvolupar eines d’autoaprenentatge per a que els usuaris puguin formar-se autò-
nomament.

4.4. Quin tipus d’oferta formativa es fa?

Les biblioteques de la UPC ofereixen dos tipus bàsics d’ensenyaments informacionals:
uns amb reconeixement de crèdits i d’altres sense. Aquesta oferta formativa es fa sem-
pre en col·laboració i/o amb la participació del professorat.

Alguns exemples que es poden esmentar són:

— Sessions impartides dins d’assignatures a petició dels professors en assignatu-
res de 1r, 2n o 3r cicle (programes de doctorat com el Doctorat en Ciència i En-
ginyeria Nàutica, Doctorat Tèxtil, Doctorat en Arquitectura, màsters de la Fun-
dació Politècnica de Catalunya com el Master in Shipping Business, Master
Internacional en Gestión Portuaria, Màster en Direcció i Organització d’Em-
preses, etc.)

— Assignatures de lliure elecció:

• Fonts i recursos per a la recerca (4,5 crèdits) (Biblioteca de l’EUETIB)
• Recerca d’informació científica i tècnica tèxtil en el marc de les noves tecnolo-

gies de la informació (4 crèdits) (Biblioteca del Campus deTerrassa)
• Fonts de documentació per al recolzament a l’elecció de sistemes constructius

prefabricats en els processos projectuals (4,5 crèdits) (Biblioteca de l’ETSAB)
• Documentació en Enginyeria Química (4,5 crèdits) (Biblioteca de l’EUETIB)

— Activitats formatives amb reconeixement de crèdits:
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• Com trobar la informació que necessites: la clau de l’èxit per als teus estudis
(1 crèdit)

• Els recursos d’informació i documentació politècnics: accés, ús i gestió (1,5 crèdits)
• Com trobar i gestionar informació tècnica: la clau de l’èxit per la l’elaboració

del Projecte/Treball Final de carrera (1,5 crèdits)

A partir de la impartició d’activitats formatives amb reconeixement de crèdits el curs
2003-2004, es va crear un grup de treball amb l’objectiu principal de desenvolupar un
exhaustiu pla per a la incorporació d’habilitats informacionals, ja siguin d’àmbit gene-
ral o relacionades amb una àrea temàtica determinada, dins de tots els aspectes del
procés d’aprenentatge dels estudiants. Com assenyala Doherty «és la nostra intenció
ensenyar als nostres usuaris a ser consumidors d’informació independents i informats
en el camí cap a la seva conversió en persones que siguin capaces d’aprendre al llarg
de tota la vida».

El grup de treball, arrel dels informes realitzats pels bibliotecaris-formadors que va-
ren col·laborar en la impartició d’aquestes activitats durant el curs anterior i la valoració
feta pels estudiants assistents, ha acordat continuar amb les mateixes activitats forma-
tives durant el curs 2004-2005 però distribuint i ampliant el seu contingut de diferent
forma:

— Els recursos d’informació i documentació en…: accés, ús i gestió (30 hores, 1,5
crèdits). Cada biblioteca pot especialitzar l’activitat en funció de la temàtica dels
estudis que s’imparteixen al centre.

— Com trobar i gestionar informació tècnica: la clau de l’èxit per a l’elaboració del
PFC/TFC o d’un projecte científic (30 hores, 1,5 crèdits)

Les dues opcions de la nova programació (curs 2004-2005) es presenten com a
complementàries però es recomana iniciar l’itinerari per la primera.

A escala europea, la majoria de països disposen d’universitats que aposten també
per aquestes iniciatives, integrant les activitats en els seus plans d’estudis: British Open
University, University of Sheffield, Glasgow University, Malmö University, University of
Hamburg, Université Paris Sorbonne, etc. (Virkus, 2003)

5. El model de col·laboració professor-bibliotecari 
i el rol del bibliotecari-formador

El nou escenari educatiu en què ens trobem promou l’aprenentatge centrat en la comu-
nicació i la recerca, fent que la col·laboració professor-bibliotecari esdevingui impres-
cindible i indispensable. Aquest vincle esdevé peça clau per als formadors en habilitats
informacionals i és per aquest motiu que des del Servei de Biblioteques i Documentació
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de la UPC s’anima a consolidar aquesta col·laboració, ja sigui a través de la seva web Bi-
bliotècnica,5 entrevistes amb els professors o altres canals de comunicació.

Alguns autors argumenten una separació de funcions en l’aprenentatge de compe-
tència en informació, basant-se en el fet que mentre els bibliotecaris formen en habili-
tats genèriques, és el professor qui ensenya habilitats específiques al seu camp temà-
tic (Owusu-Ansah, 2004). Aquesta competència ha de ser impartida cooperativament
entre bibliotecaris i docents (Bruce, 1997).

El desenvolupament de la formació bibliogràfica orientada envers una disciplina
concreta ofereix noves oportunitats a l’estudiant, reforçant habilitats que prèviament
pugui haver adquirit i aplicant aquestes habilitats contínuament i repetidament a llarg
de la seva praxis professional.

El bibliotecari-formador detecta l’oportunitat d’introduir les habilitats informacio-
nals, identifica i especifica els atributs i competències necessàries en cada àmbit, per
així proveir, en el moment oportú, dels coneixements adequats. Donat que el contin-
gut de les diferents disciplines està subjecte a canvis constants, s’haurà de fer èmfasi
en ensenyar el procés, en mostrar les diferents fonts i recursos propis del seu àmbit te-
màtic. Aquesta tasca l’estan duent a terme des de fa anys bibliotecaris especialitzats en
diferents àmbits temàtics, participant puntualment en nombroses assignatures i fins i
tot impartint part important del programa d’alguna d’elles.

6. Conclusions i necessitats de futur

Donat que l’aprenentatge al llarg de la vida (lifelong learning) és un desig inherent a la
missió educativa de l’ensenyament superior, i vist que la competència en informació és
la seva base, la vinculació d’aquestes habilitats al pla d’estudis esdevé imprescindible.

El desenvolupament d’un programa per a l’aprenentatge d’habilitats informacionals
és una responsabilitat compartida per tot el sistema educatiu, per les biblioteques i
centres de recursos per a l’aprenentatge i per aquelles institucions que publiquin i di-
fonguin informació.

Tot i el reconeixement implícit de la tasca del bibliotecari en la co-formació dels es-
tudiants, l’estructura universitària actual dificulta aquesta tasca atès que formalment el
personal bibliotecari no és considerat personal docent.

Igualment, el disseny actual dels estudis no contempla les habilitats informacionals
com una habilitat necessària en els currículums docents la qual cosa provoca que no
tots els estudiants tinguin l’oportunitat d’adquirir aquestes competències.

D’aquesta manera, a partir del què s’ha vist, del què actualment es fa a la nostra uni-
versitat i de les necessitats i tendències de l’entorn europeu, creiem que caldria adop-

5. Sessions de formació del Servei de Biblioteques i Documentació de la UPC http://bibliotecni-
ca.upc.es/sesfor/



tar les següents accions per garantir l’alfabetització en informació dels nostres estu-
diants:

— Universalització dels ensenyaments informacionals a les universitats catalanes
mitjançant la introducció d’assignatures obligatòries o optatives en els diferents
cicles educatius.

— Elaboració d’un programa general de formació en l’ús de la informació.
— Reconeixement de la tasca formadora del personal bibliotecari, com ja es fa en

alguns països europeus o als EUA. L’estatus actual dels personal bibliotecari
(personal d’administració i serveis) impedeix teòricament tenir la responsabilitat
d’una assignatura.

— «Informacionalització» dels estudis que se segueixen a les universitats catalanes,
de manera que es garanteixin sempre uns crèdits mínims en gestió de la infor-
mació a totes les titulacions.

— Millorar la formació docent del personal bibliotecari per assumir els reptes de futur.
— Desenvolupar materials docents electrònics que permetin l’ensenyament a dis-

tància de les habilitats informacionals (tutorials, ajudes en línia), etc..
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