Competències Bàsiques en TIC per a la Formació de Persones Adultes
Subdirecció General de Formació de Persones Adultes
Mòdul 2: Internet 1
Unitat 3: Buscar i Recopilar.
Marcadors:Ja sabem buscar informació a Internet i sabem desar les postres pàgines preferides a la
pestanya de marcadors, però què són els marcadors?
Aquesta opció ens permet crear la nostra “agenda” de pàgines web.
Així podem tenir un llistat ordenat de totes aquelles adreces que ens poden ser d’utilitat.
Les pàgines desades a marcadors es poden organitzar dins de carpetes:

Només hem de clicar el botó secundari del ratolí sobre la llista de marcadors.
Pestanya historial, el nostre navegador té un arxiu on va desant totes les pàgines que hem anat
visitant.
Consultant l’historial podrem saber quines pàgines hem visitat als últims dies i accedir‐hi només
amb un clic.
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Per gestionar aquesta pestanya a la part superior hi trobem aquestes dues fileres:
 Mostrar tot l’historial
 Netejar l’historial recent

Si no volem tornar a visitar certes pàgines o no volem que se’ns acumulin massa adreces a la
memòria podem esborrar.
L’ordinador et permet fer‐ho en franges horàries, dies o en la seva totalitat.
També podem esborrar certa informació específica





Historial de navegació i descàrregues.
Formularis i historial de recerca.
Cookies. És una petita informació enviada per un lloc web i emmagatzemada al navegador
de l’usuari. La seva funció bàsica es recordar els noms d’usuari i contrasenyes. La cookie no
identifica una sola persona, si no una combinació d’ordinador‐ navegador‐ persona.
Caché. És un búfer 1 especial de memòria que tenen els ordinadors. Funcionen de manera
similar que la memòria RAM, però és més petit i d’accés més ràpid. El fa servir la unitat
central de processament per reduir el temps d’accés a dades ubicades a la memòria
principal que es fa servir amb més freqüència.

1

Un búfer és un espai de memòria on s’emmagatzemen dades per evitar que un programa o recurs es quedi sense
dades durant la transferència. Normalment les dades s’emmagatzemen a un búfer mentre son transferits des d’un
dispositiu d’entrada (ratolí) o just abans de ser enviats a un dispositiu de sortida (altaveus).
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Quan s’accedeix per primera vegada a una dada, es fa una còpia al caché; els accessos
següents es fan des d’aquella còpia, i al processador li és més ràpid trobar la informació
que li demanen per que “ja sap on és”.
Sessions actives. Ara mateix nosaltres tenim una sessió activada.
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