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Fitxa 400 

Introducció

En aquest mòdul, Navegar per Internet, coneixeràs les eines necessàries per a l'aprenentatge 
de la navegació per Internet.

Aprendràs a utilitzar l'Internet Explorer. És un programa que 
ens permet connectar-nos a la xarxa Internet.

Aquest tipus de programes es diuen Navegadors.

El mòdul tracta també formes de buscar allò que necessitem.

Objectius del mòdul

 Conèixer els principals aspectes d'Internet.

 Aprendre a utilitzar el navegador Internet Explorer.

 Aprendre a usar els cercadors per a facilitar-nos la navegació.

 Aprendre algunes adreces d'interès i utilitat per a treure més partit d'Internet.
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Fitxa 401

Conceptes bàsics
Què és Internet?

Internet és una xarxa
mundial d'ordinadors, 
que comparteixen 
informació els uns amb 
els altres mitjançant 
pàgines o llocs web.

Internet és un gran 
espai mundial, semblant 
a una immensa
biblioteca. En ella hi 
podem trobar gairebé 
de tot:

 

Trobar textos, 
imatges, música o 
pel·lícules. 
Trobar informació sobre qualsevol tema: salut, esports, botigues, 
moda, feina, cine, llibres...
Fer la compra sense sortir de casa. 
Estudiar sense anar a classe, des de casa i quan ens vagi bé. 
Buscar feina, "penjar" el nostre currículum, buscar i respondre 
ofertes de feina. 
Comunicar-nos amb els nostres amics i familiars, encara que 
estiguin a l'altra banda del planeta.

 

Es calcula que hi ha més de mil milions de llocs web. Per tant, el 
principal problema d'Internet és orientar-s'hi i trobar fàcilment allò que 
busquem. Internet és també conegut com a World Wide Web o 
WWW.

Com s'organitza Internet?

La informació a Internet està organitzada mitjançant pàgines, 
enllaçades les unes amb les altres. 
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 De les pàgines en diem “Pàgines Web”.

 Dels enllaços (connexions) entre pàgines en diem
“hiperenllaços” o “hipervincles”.

Què és navegar? 

Navegar per Internet vol dir moure's de pàgina web en pàgina web, 
fent clic als hipervincles que hi ha a les pàgines.
Per a navegar necessitem utilitzar un programa especial anomenat 
navegador.

El navegador organitza i presenta de forma fàcil la informació que 
trobem a Internet i ens ajuda a orientar-nos en la navegació. 

On està el navegador?

Segurament al teu ordinador hi ha un navegador instal·lat. Si treballes 
amb Windows, aquest navegador serà l'Internet Explorer, un dels 
navegadors més extesos. Existeixen també altres navegadors, igual de 
bons. Mozilla Firefox i Opera són els més coneguts.
Al teu ordinador hi pots instal·lar el navegador que creguis convenient, 
ja que són de descàrrega gratuïta des d'Internet.

Tots ofereixen prestacions similars, nosaltres treballarem amb Internet 
Explorer. Per a obrir-lo fes doble clic sobre la icona de l'escriptori.
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Les pàgines "web"

A Internet, la informació està organitzada en pàgines "web". Aquestes 
pàgines són les que veiem a la nostra pantalla quan naveguem.
Les pàgines web són multimèdia, és a dir, contenen molts 
“medias” (textos, sons, imatges, animacions, vídeos...)

Les adreces "web"

Cada pàgina està localitzada a Internet per la seva adreça. Per a poder 
anar a una pàgina determinada cal conèixer la seva adreça i 
escriure-la correctament al nostre navegador. Aquesta és una adreça i 
ara veurem les parts que la componen:

 

http://www.redconecta.net
 

 http: Hiper Text Transport Protocol (protocol de transport d'hipertext). 
És l'idioma mundial que permet als ordinadors de qualsevol país 
comunicar-se i entendre's, encara que nosaltres els fem servir en 
diferents idiomes. Generalment no és necessari escriure aquesta part 
de l'adreça. 

 www: World Wide Web són les sigles de la gran xarxa mundial que és
Internet.

 Redconecta: Domini particular. S'han de registrar en un organisme 
internacional i són de propietat de la persona o entitat que els 
registren.
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El domini particular redconecta és propietat de la Fundación Esplai.

 .es: Domini geogràfic o genèric. Altres dominis d'aquest tipus són: 
cat: Catalunya
es: Espanya
com: comerç
org: associacions
net: comunitats
biz: negocis
name: personals
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Fitxa 402

Primers passos per Internet

Per a començar a navegar hem d'obrir
primer el navegador.

En escriure una adreça, no cal escriure 
http://, el navegador ho afegeix 
automàticament. 

S'ha d'escriure correctament l'adreça, 
sense cap espai. Utilitzarem lletra
minúscula, si no és que s'indica el 
contrari. 

 

 

Escriure una adreça

 Fes clic dintre del quadre “Adreça” del navegador i escriu-hi
www.redconecta.net.

 Una vegada escrita l'adreça, polsa “Intro” o clica sobre el botó “Vés-
hi” que trobaràs a la dreta del quadre d'adreces.

 Al cap d'uns moments ens apareixerà la "web" de Red Conecta. El 
temps que trigui en aparèixer la pàgina va en funció del tipus de 
connexió que tinguis, si és més lenta trigarà més. 

La finestra del navegador
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Més...

Mou el punter del ratolí per la pàgina, fixa't que en algunes zones el 

punter canvia de forma: apareix una mà .

Això indica que és un hipervincle. Si fas clic en aquest moment, el 
navegador et portarà a una altra pàgina.
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Fitxa 403

Navegar per Internet

Si mous el punter del ratolí per damunt de la pàgina, trobaràs que de 

tant en tant el punter es transforma en una mà .

Si ara fem un clic anirem a parar a una altra pàgina. Aquestes zones on 
el punter es transforma en una mà són anomenades “hiperenllaços” o 
“hipervincles”. Als hiperenllaços o hipervincles també se'ls diu 
“Enllaços”. 

Així, fent clic en les zones sensibles, és com naveguem per Internet i 
anem d'una pàgina a una altra. 

 

Reconèixer els enllaços

Pots trobar enllaços de dues maneres:

En un text, els reconeixeràs perquè quan ens hi situem a sobre apareix 
la mà, canvia de color o bé està subratllat.

En una imatge, perquè de vegades canvien de color o forma quan hi 
passem per sobre. 

Més...

Navega per la web de Red Conecta, fent clic en els enllaços que trobis.
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Fitxa 404

El navegador

El navegador és el programa que ens permet navegar per Internet, 
visitar pàgines "web" i fer algunes accions amb elles (guardar-les, 
imprimir-les, copiar-les...).

Ara veurem les principals eines que té:

 

 Botons Retrocedeix i Avança: ens permeten anar a la pàgina que
hem visitat abans de l'actual i avançar fins a la següent si hem
retrocedit.

 Botó Actualitzar: ens permet tornar a carregar la pàgina actual.

 Botó Detenir: ens permet parar la descàrrega d'una pàgina (massa 
lenta, no ens interessa...).

 Buscar: per a buscar continguts a Internet, ho veurem quan parlem 
dels cercadors. 

 Botó Favorits: és la nostra “agenda” d'adreces de pàgines web d'ús 
més freqüent. Podem afegir-hi adreces noves.

 Menú Fitxer: amb opcions per a guardar pàgines o imprimir-les.

 Pestanyes de navegació: Internet Explorer ens permet obrir diverses 
pàgines dintre de la mateixa finestra, s'obren unes al costat de les 
altres en aquest punt. Per a obrir una nova pestanya: Menú Fitxer / 
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Nova pestanya.

 Botó Imprimir: imprimeix la pàgina actual.
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Fitxa 405

Llegir la premsa

Obre el navegador. Per a escriure una
adreça, no cal escriure http://, el 
navegador ho afegeix automàticament.

Una mica més avall disposes d'una llista 
d'adreces de diaris catalans i estatals.
Entra-hi i navega per les seves pàgines.

Tingues present que has d'escriure 
correctament l'adreça, sense cap espai. 
Utilitzarem lletra minúscula, si no és que 
s'indica el contrari.

 

Relació de premsa digital:

 El Periódico
www.elperiodico.cat 

 Avui 
www.avui.cat 

 La Vanguardia
www.lavanguardia.es 

 El País 
www.elpais.com 

 La Vanguardia 
www.lavanguardia.es 

 Diari El Punt 
www.elpunt.cat

 e-Notícies 
www.e-noticies.cat 

 Vilaweb
www.vilaweb.cat 

 Regió 7 
www.regio7.cat 

 Diari de Girona 
www.diaridegirona.cat 

 Diari de Tarragona
www.diaridetarragona.com 

 Diari Segre 
www.segre.com

 Diari Maresme 
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www.diarimaresme.com 
 El 9 Nou

www.el9nou.cat 
 Diari de l'Empordà 

www.9diari.com
 Diari de Barcelona 

www.diaridebarcelona.com 
 El Mundo

www.elmundo.es 
 Sport 

www.sport.es 
 El Mundo Deportivo

www.elmundodeportivo.es

Revistes

En aquesta pàgina trobaràs adreces de revistes estatals de tot tipus:

 www.lasrevistas.com/
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Fitxa 406

Veure vídeos

En Internet hi ha moltes pàgines on podem veure vídeos d'altres 
persones i "penjar" vídeos nostres si volem.

Un d'aquests llocs, segurament el més utilitzat, 
és YOUTUBE .

Per a accedir a aquesta pàgina, obre el 
navegador Internet Explorer i escriu-hi 
l'adreça: www.youtube.com. 

Buscar vídeos

Per a trobar un vídeo en Youtube, hem de fer servir el cercador, 
introduïm el terme que cal buscar, per exemple els gols del nostre 
davanter favorit, i polsem la tecla Intro. 
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Del llistat de vídeos que ens apareix, cliquem sobre el què volem veure. 

Més...

Repeteix el procés anterior, però fes la recerca sobre algun altre tema 
que t'interessi.
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Fitxa 407

Consultar la cartellera

Com ja hem vist, a Internet hi ha molta informació disponible.

Actualment gairebé qualsevol informació que desitgem trobar estarà a la nostra 
disposició (però cal trobar-la). 

Una de les coses útils que podem fer és consultar la cartellera del cine, per a poder 
saber els horaris, els preus, etc...

Consultar la cartellera

Ara buscarem la cartellera d'un diari qualsevol. En aquest cas farem servir la pàgina del 
diari La Vanguardia, però podríem usar-ne qualsevol altre, serà un procés molt 
semblant. 

Obre el navegador en el teu ordinador, l'Internet Explorer, a la barra d'adreça escriu-hi 
www.lavanguardia.es.

Dintre d'aquesta pàgina hem d'anar a la secció de Servicios. 

En la secció de cultura hi ha una part dedicada a la Cartellera de cine. 

Apareixerà un cercador, que et permetrà buscar les estrenes o bé filtrar per població 
els cinemes de Catalunya i les pel·lícules que s'hi projecten.
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Més...

Una altra de les coses útils que es poden fer és consultar les prediccions 
meteorològiques de la nostra ciutat. Per a fer-ho, entra a la pàgina del Servei 
Meteorològic de la Generalitat de Catalunya i consulta la predicció per a la teva ciutat: 
www.meteo.cat. 
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Fitxa 408

Escoltar la ràdio
La ràdio és un altre dels mitjans que es troba molt present a Internet. Pots 
escoltar qualsevol emissora de ràdio del dial a través de la xarxa:

1. Obre el navegador.
2. Escriu l'adreça de la pàgina web de la teva emissora de ràdio favorita. 

Si no te'n saps cap, aquí et facilitem un llistat d'algunes de les més 
conegudes.

 Catalunya Ràdio: www.catradio.cat 
 Ona Catalana: www.www.ona-fm.cat 
 Rac 1: www.rac1.org 
 COM Ràdio: www.comradio.com
 Cadena Ser: www.cadenaser.com 
 Segre Ràdio: www.segreradio.com
 Tarragona Ràdio: www.tarragonaradio.com 
 Los 40 principales: www.los40.com 
 M-80: www.m80radio.com 
 Kiss FM: www.kissfm.es 
 Flaix FM: www.flaixfm.net 

Més...

Escriu l'adreça de la cadena Catalunya Ràdio (www.catradio.cat), en 
entrar a la pàgina fixa't que a la seva part superior s'hi anuncia el 
programa que s'està emetent. 
 

 

Fes clic sobre aquesta icona i automàticament apareixerà una finestra i 
el so començarà. 
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Fitxa 409

Escoltar música

Una altra de les coses que podem fer a Internet és escoltar música, bé sigui 
en pàgines específiques per a això o bé escoltant la ràdio a través d'Internet.

Escoltar música

Obre el navegador del teu ordinador, l'Internet Explorer. En la barra 
d'adreces escriu la següent adreça: www.songza.com.

A la barra de recerca, tecleja-hi el nom del grup que vulguis escoltar.

La pàgina et retornarà els resultats de les cançons que tingui en la seva base 
de dades. 
 

Fes clic sobre la cançó que desitgis i una altra vegada sobra la icona de "Play", 
la cançó es carregarà i començarà a sonar. 
 

Ara només et queda gaudir de les teves cançons favorites.

Més...

Una altra pàgina per a escoltar música és www.lastfm.es, on podràs buscar 
un grup i escoltar-lo, així com també altres grups que facin una música 
semblant. 

Prova també amb la pàgina www.musicovery.com.
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Fitxa 410

Wikipèdia

Quan volem buscar alguna informació a Internet, és possible que ens 
costi una mica trobar-la.

Per a facilitar aquesta feina, existeix la Wikipèdia. És una enciclopèdia 
de contingut lliure, és a dir, s'està realitzant amb contribucions de 
persones de forma desinteressada. 

Com fer servir la Wikipèdia

Obre el navegador del teu ordinador, l'Internet Explorer, a la barra 
d'adreces escriu-hi www.wikipedia.org i prem la tecla "intro". 
Escull l'idioma en el qual vulguis realitzar la recerca.

A la part esquerra de la finestra hi tenim un cercador, aquí és on hem 
d'escriure el concepte que volem buscar. Introdueix-hi, per exemple, el 
nom d'una ciutat i fixa't que apareix un article sobre ella. 
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Més...

Escriu en el cercador algun altre tema que t'interessi, per exemple 
algun personatge històric, veuràs com trobes molta informació.

Si volem buscar el significat d'alguna paraula, podem usar la Wikipèdia, 
però també hi ha altres eines, per exemple l'Enciclopèdia Catalana té 
un diccionari a través d'Internet: www.enciclopedia.cat, entra-hi i 
prova de buscar-hi el significat d'alguna paraula. 
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Fitxa 411

Guardar una imatge en el nostre PC 

Gairebé qualsevol imatge que ens trobem navegant per Internet 
podrem guardar-la en el disc dur del nostre ordinador. Així la 
tindrem disponible per a usar-la en documents, etc... 

Guardar una imatge

Entra a la pàgina www.fotonatura.com, i busca-hi una imatge que 
t'agradi. Una vegada localitzada la imatge que desitgis, posa el punter 
del ratolí a sobre.

Clica amb el botó dret sobre la imatge, del menú que apareix escull-ne 
l'opció Guardar imatge com a ...

Dins la finestra que apareix, haurem de decidir on guardem la imatge 
(per exemple: en la nostra carpeta personal) i amb quin nom, i 
després farem clic sobre Guardar.
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Més...

Guarda unes quantes imatges que t'agradin a la teva carpeta.

Les imatges guardades les podràs inserir en un document de Word.

Pots imprimir la imatge clicant sobre la icona corresponent.
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Fitxa 412

Buscar per Internet

Trobar informació a Internet sovint és complicat, ja que no sabem per 
on començar o no coneixem les adreces.

Per a facilitar-nos la feina, hi ha unes pàgines "web," anomenades
cercadors, que tenen com a objectiu facilitar la recerca.

De cercadors n'hi ha molts, però nosaltres ara treballarem amb 
Google. La raó és que és bastant senzill d'utilitzar, té menys publicitat 
que la majoria, i podem usar-lo en moltes llengües, incloses les 
quatre oficials de l'estat. 

El cercador 

Obre el navegador del teu ordinador, l'Internet Explorer. En la barra 
d'adreces escriu-hi la següent adreça: www.google.es, s'obre una 
finestra com la de la imatge. 

Les recerques a Internet es fan per paraules. S'ha de posar en el 
cercador la paraula o paraules adequades a allò que estem buscant. 
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Altres cercadors

 www.yahoo.es (en castellà)

 www.yahoo.cat (en català)

 www.u-lo.com/ (en gallec)

 www.altavista.es (en castellà)

 www.paisvasco.com/ (en euskera)

 www.cercat.cat/ (en català)

 www.alltheweb.com (en anglès)

 www.myway.com/ (en anglès)
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Fitxa 413

Com buscar amb Google

Ara suposarem que busquem informació sobre la pel·lícula “Casablanca” de l'immortal Humphrey 
Bogart, i que volem saber detalls de la seva vida.

Per a començar la recerca, obrim el cercador (www.google.cat).

S'han d'escriure les paraules clau per a la cerca dins la casella que hi està destinada. En podem 
posar una o més d'una. Ara ho provarem pas a pas. 
Evitarem posar articles o preposicions (a, el, de). Posarem només les paraules justes, mirant de
ser el més exactes possible.

Escriurem “Cine” en el quadre. Comprovarem que tenim seleccionada l'opció “Buscar només 
pàgines en català”. Després farem clic sobre “Cerca amb Google”.

Obtindrem centenars de milers de respostes, això representa el número de pàgines que contenen la 
paraula “cine”. És un resultat molt poc afinat. Hem de perfeccionar la recerca.

A continuació de la paraula cine, deixant un espai en blanc, hi afegim la paraula “casablanca”, la 
pel·lícula més famosa de Bogart.

Observarem que el resultat ens dóna alguns milers de respostes. Això està millor, però encara no és 
suficient, ho afinarem més afegint-hi dues paraules més: “bogart” i “biografia”.

Observarem que ara la resposta és molt més concreta, d'uns pocs resultats. Observa també que en 
les respostes, les paraules clau estan ressaltades en negreta.

Què fem amb les respostes?

El cercador ens presenta el resultat de la recerca de 10 en 10. Movem la barra de desplaçament
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per a veure totes les respostes i fem clic sobre la que més ens interessi.

Un cop oberta la pàgina, pot ser que no ens interessi. Podem tornar enrere amb el botó 
Retrocedeix de la barra de botons i seleccionar una altra resposta.

Més...

Si el resultat fos de més de 10 respostes, podem anar revisant-les fent clic sobre el botó 
"Següent" que està situat en la part inferior de la pàgina.

Hem escrit les paraules d'una en una, però podem escriure totes les paraules des del principi.

Prova de fer altres recerques, per exemple, intenta trobar informació sobre el poble on vas néixer 
o sobre el lloc on vius, algun cantant que t'agradi...
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Fitxa 414

Com buscar imatges amb Google 

El cercador Google ens ofereix la possibilitat de buscar per Internet imatges, dibuixos i fotografies. 

Per exemple, ara buscarem imatges de L'Alhambra de Granada, (escriurem Alhambra Granada, 
evitant els articles i preposicions).

Buscar una imatge

Des de la pàgina principal de Google, cliquem primer sobre Imatges.

Escrivim la paraula (o paraules) clau per a la imatge que busquem, i fem clic sobre Cerca amb 
Google.

Ens apareix un quadre amb les imatges que el cercador ha trobat. Ens mostra només una petita 
part a la primera pàgina, igual que passava en buscar una web. Si ens interessa una imatge hi fem 
clic al damunt.

Si cliquem sobre veure a mida completa, la imatge s'obre amb una mida més gran. 
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Podem guardar la imatge en el nostre ordinador. Per a fer-ho, segueix els passos de la fitxa 410. 

Més...

Repeteix el procés anterior, busca imatges d'algun lloc o d'alguna persona famosa.
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Fitxa 415

Imprimir una pàgina web

Podem imprimir una pàgina web en la seva totalitat o només algunes parts.

Imprimir tota una pàgina

Entra a la pàgina d'un diari (per exemple, www.publico.es).

Navega-hi i busca-hi una notícia que t'interessi.

El que quedi imprès pot variar en funció de l'estructura de la pàgina. 
T'aconsellem que, abans d'imprimir, facis un clic sobre la zona que vulguis 
imprimir.

Escollim del Menú Fitxer l'opció Imprimir.

 

 

 

 

 

 

 

Imprimir una part de la pàgina

Seleccionem la part que volem imprimir.

Escollim del Menú Fitxer l'opció Imprimir.

Apareix la finestra d'impressió. En “Interval de pàgines” hi seleccionem l'opció ”Selecció”.
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Fitxa 416

Recomanacions per a navegar a Internet

Les possibilitats que ens ofereix Internet són enormes: podem buscar informació d'allò que volem, 
comunicar-nos amb els altres, jugar, descarregar-nos programes i arxius, fer compres, etc. Convé que 
fem un ús correcte de la navegació per la xarxa.

A Internet hi abunda la publicitat, quan entrem en pàgines web és normal que ens apareguin 
finestres o banners que contenen propaganda.
Per exemple, si entrem en la pàgina www.telepolis.com ens pot aparèixer això:

A Internet hi existeixen milers de pàgines amb continguts pornogràfics, violents o racistes. 
Moltes vegades ens apareixeran finestres que ens porten a aquest tipus de webs. És important
tenir-ho en compte, sobretot perquè els més joves tendiran a visitar-les. En aquest cas convé 
parlar amb ells, explicant-los el perjudici que poden causar en l'ordinador si no aprenem a controlar 
els llocs on entrem.

Pot ser que t'apareguin finestres on et proposin instal·lar alguna cosa. Et recomanem que, si no és 
que n'estàs molt segur, responguis sempre no. En general, respondre que sí implica la introducció 
en el teu ordinador de programes que poden canviar-ne la configuració o permetre el control de la 
teva màquina a distància. 

Si tenim connexió a Internet és imprescindible disposar d'un antivirus i actualitzar-lo
periòdicament. Els antivirus moderns analitzen constantment tot allò que entra en l'ordinador, 
exercint una protecció eficaç contra els diferents tipus de virus, també existeixen antivirus gratuïts. 

No descarreguis arxius que no et semblin segurs, de pàgines que no t'assegurin que els seus 
arxius estan lliures de virus. Si no ho tens clar, busca un altre lloc d'on descarregar-los.

La identitat és un altre dels punts on hem de tenir especial cura en Internet. Hem de ser
conscients de que qualsevol persona podria fer-se passar per una altra sense cap problema. No 
facilitis informació privada com el teu DNI, la teva adreça o telèfons a través d'Internet, a no ser 
que sigui per a una persona que coneguis prou bé.

Si ens decidim per fer una compra per Internet i ens demanen dades sensibles, com el número de 
la targeta de crèdit o dades bancàries, ens assegurarem de que es tracti de pàgines web segures, 
que comencin per https://. La pròpia pàgina web sempre té una icona que t'explicarà quines són 
les seves mesures de seguretat fent-hi clic al damunt.

A Internet hi ha una gran quantitat d'informació, molta d'ella molt útil i alguna amb mala intenció. 
No et creguis tot allò que llegeixis a Internet, pot ser fals. Tingues en compte que no saps qui està 
al darrera de l'article o notícia que estàs llegint, a no ser que llegeixis un article en la versió digital 
d'un diari, que solen estar escrits per periodistes.
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Quan et trobis amb un lloc interessant comparteix-lo amb els teus amics o, si en té la possibilitat, 
deixa-hi un missatge agraint la informació que t'ha facilitat. Aconseguiràs així difondre el 
coneixement que es troba a Internet i agrair la tasca voluntària que moltes persones fan a la xarxa.
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