Competències Bàsiques en TIC per a la Formació de Persones Adultes
Subdirecció General de Formació de Persones Adultes
Mòdul 2: Internet 1
Unitat 2: Navegar per Internet
Què vol dir navegar?
Navegar per Internet significa passar d’una pàgina web a una altra.
Això és possible perquè les pàgines web tenen enllaços o vincles. Els reconeixerem perquè en
posar el ratolí a sobre aquest es transforma en una mà.
Per navegar només cal fer clic amb el ratolí a sobre dels enllaços.
Un enllaç pot ser intern o extern al lloc web.
Un lloc web és el conjunt de pàgines que elabora una entitat, una empresa o una
persona púbica, perquè es pugui consultar la informació que s’hi diposita.

Classe d’enllaços.



Enllaç intern és aquell que ens permet moure’ns amunt o avall de la pàgina, enllaçar una
pàgina amb la següent sense sortir del lloc web.
Enllaç extern és el que enllaça a una pàgina d’un altre lloc web.

Eines de navegació
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Barra de navegació
Hi ha diferents botons i quadres de text:
Quan cliquem aquest boto l’ordinador ens mostra la pàgina que em vist prèviament.

Tornem a la pàgina següent.

Barra d’ubicació: a aquesta barra podem escriure el nom de la pàgina que volem visitar
Quan cliquem l’estel afegim la pàgina a la llista de favorits
El triangle ens mostra l’historial (les últimes pàgines que hem visitat)
La fletxa circular recarrega la pàgina, mostra les possibles modificacions que s’hagin
produït mentre visitem una pàgina.
En aquest quadre de text podem fer recerques a
Google, només caldrà que escriviu el text a buscar i
polsar Intro, i us en mostrarà els resultats.

La fletxa mostra el procés de les descarregues que estem fent d’Internet.
Si cliquem la casa l’ordinador ens torna a la pàgina de Inici:
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