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Fitxa 400
Introducció
En aquest mòdul tractarem el tema d'Internet, la gran xarxa d'ordinadors que ens permet estar
connectats amb persones d'arreu del món, així com compartir arxius i coneixements entre totes les
persones connectades, siguin on siguin.
Per a conèixer aquest mitjà, haurem d'assolir diversos coneixements:







Aprendrem a utilitzar un navegador, que ens permetrà consultar el contingut d'Internet, a les
pàgines web.
Veurem què és una pàgina web i com n'està estructurat el contingut.
Analitzarem diversos usos que se li poden donar a Internet, com llegir el diari, veure vídeos,
consultar la cartellera, escoltar música...
Ens aprofitarem del contingut que trobarem a Internet per a guardar imatges i textos per als
nostres documents.

Amb els continguts d'aquest mòdul serem capaços de navegar per Internet, aprofitant les seves
possibilitats d'informació i d'entreteniment. També volem tenir els coneixements necessaris per a per
poder continuar avançant pel nostre compte en el coneixement d'aquesta xarxa de xarxes.
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Fitxa 401
Què és Internet?
Internet és una xarxa mundial d'ordinadors que comparteixen informació els uns amb els altres per mitjà
de pàgines o llocs web. És un gran espai mundial, semblant a una immensa biblioteca. 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...
Comprar sense sortir de casa.
Estudiar sense anar a classe, des de casa i quan ens vagi bé.
Buscar feina, "penjar" el nostre currículum, cercar 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.



De les pàgines en diem "Pàgines Web".
Dels enllaços entre pàgines en diem, "hiperenllaços" o "hipervincles", i ens serveixen per a
"navegar" d'una pàgina a una altra.

Què és navegar?
Navegar per Internet vol dir consultar pàgines web i moure's entre elles, fent clic sobre els 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 orientarnos en la navegació.

On és el navegador?
Dintre de Linux tens instal·lat un navegador que ve per defecte amb el propi sistema operatiu. Aquest
navegador es diu Mozilla Firefox. Existeixen també altres navegadors, igual de bons, com Opera.
Aquests i altres navegadors són gratuïts, així que pots tenir instal·lats els que vulguis en el teu
ordinador .
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Tots els navegadors ofereixen prestacions similars, nosaltres treballarem amb Mozilla Firefox. Per a obrirlo fes clic sobre la icona situada a la barra de tasques.

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

Les adreces "web"
Per a localitzar cada pàgina d'Internet tenim la seva adreça. Per a poder anar a una pàgina determinada,
cal conèixer la seva adreça i escriure-la correctament al nostre navegador. A la següent imatge pots
veure com és una adreça d'una pàgina web:
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Fitxa 402
Primers passos per Internet
Per a començar a navegar hem d'obrir primer el navegador. Per a escriure una adreça no cal posar
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
1. Fes clic dins el quadre "Adreça" del navegador i escriu-hi www.redconecta.net

2. Un cop escrita l'adreça, polsa el botó amb forma de fletxa
d'adreces.

que trobaràs a la dreta del quadre

3. Al cap d'uns moments ens apareixerà la "web" de Red Conecta. El temps que triga en aparèixer la
pàgina va en funció del tipus de connexió que tinguis. Tot i suposar que la nostra línia serà ADLS (alta
velocitat), pot variar la velocitat que tinguem contractada.

El navegador

Més...
Mou el punter del ratolí per la pàgina. Fixa't que en algunes zones el punter canvia de forma:
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apareix una mà. Això indica que és un hipervincle o enllaç. 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 sobre de la pàgina, trobaràs que de tant en tant el punter es transforma
en una mà.
Puntero de mano del ratón cuando pasamos sobre un
enlace

Si ara fem un clic anirem a parar a una altra pàgina. Aquestes zones on el punter es transforma en una
mà es diuen "hipervincles" o "hiperenllaços".
Dels hiperenllaços o hipervincles en diem, de manera col·loquial, "enllaços".
És d'aquesta manera, fent clic a les zones sensibles, que naveguem per Internet i anem d'una pàgina a
una altra.

Reconèixer els enllaços
Pots trobar els 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, els reconeixeràs perquè de vegades canvia de color o forma quan hi passem per sobre.
Enlace de imagen

Més...
Navega per la web de Red Conecta i fes clic sobre els enllaços que hi trobis.
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Fitxa 404
El navegador
El navegador és el programa que ens permet navegar per Internet, visitar pàginas "web" i fer algunes
accions amb les pàgineelles (guardar-les, imprimir-les, copiar-les...).

Quan escrius una adreça d'una pàgina web en el navegador, apareixerà la pàgina web que has
teclejat, si tot és correcte.
Pots obrir més d'una finestra a la vegada, i així obrir diverses pàgines web a l'hora. Això es fa
mitjançant pestanyes. Per a obrir-les, desplega el menú Arxiu i selecciona'n l'opció Nova
Pestanya.
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Veuràs com, sota la barra d'adreces, s'obren dues pestanyes, una amb la pàgina que ja tenies i una
altra perquè busquis una pàgina nova.
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Fitxa 405
Llegir la premsa
A Internet hi trobaràs multitud de diaris actualitzats pràcticament a l'instant en què que succeeixen les
notícies. Actualment existeixen versions digitals de tots els diaris més importants del món. Per a accedir
a la pàgina web d'un diari, segueix els següents passos:
Obre el navegador.
En escriure una adreça, no cal posar http://, el navegador ho afegeix automàticament.
Una mica més avall disposes d'una llista d'adreces de diaris estatals i estrangers.
Entra-hi i navega per les seves pàgines.
Tingues present que has d'escriure correctament l'adreça, sense cap espai. Farem servir lletra
minúscula, si no és que s'indica el contrari.

Relació de premsa digital




































El País
www.elpais.com
El Periódico
www.elperiodico.cat
La Vanguardia
www.lavanguardia.es
Diario del Sur (Andalucía)
www.diariosur.es
El Heraldo (Aragón)
www.heraldo.es
Deia (Euskadi)
www.deia.com
Levante digital (Valencia)
www.levante-emv.com
El norte de Castilla
www.nortecastilla.es
Libération (Francia)
www.liberation.fr
La Repubblica (Italia)
www.repubblica.it
Correio da manhá (Portugal)
www.correiomanha.pt
The Times (Reino Unido)
www.the-times.co.uk
The Washington Post (EEUU)
www.washingtonpost.com
Clarín (Argentina)
www.clarin.com
El Universal (México)
www.el-universal.com.mx
Sport
www.sport.es
As
www.as.com
Marca
www.marca.com

Revistes
En aquesta pàgina hi trobaràs adreces de revistes estatals de tot tipus:
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http://www.lasrevistas.com
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Fitxa 406
Veure vídeos a YouTube
YouTube és una pàgina web on podem veure vídeos que "pengin" altres persones. També nosaltres
podem posar els nostres vídeos en aquesta pàgina. Per a entrar en aquesta web segueix els següents
passos:

Obre el navegador.
Escriu l'adreça de la pàgina web de YouTube (www.youtube.com).

En entrar veuràs una llista de vídeos, adona't que la pàgina està en anglès, tot i així, si vols buscar
vídeos d'un tema, a la part superior hi trobaràs un cercador.

Escriu alguna cosa per a buscar, per exemple Els Simpson.
La pàgina et mostrarà una llista de resultats, clica sobre algun d'ells i podrà veure el vídeo.
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Fitxa 407
Consultar la cartellera
Una altra de les coses interessants que podem fer a Internet és consultar la cartellera del cine. És molt
senzill, ara veurem com podem fer-ho:
Obre el navegador.
Escriu l'adreça www.elpais.com
De la mateixa manera que en la premsa escrita, en els diaris digitals podràs consultar-hi la
cartellera de cine i d'espectacles. Per a fer-ho, pots escollir la pàgina web de qualsevol diari. En
aquest cas n'hem triat un de concret, però el procés serà molt semblant per a qualsevol altre.

Un cop a la pàgina web d'elpais.com, fes clic sobre el menú Cultura.

Després clica l'opció Cine.

Ara navega per la pàgina, fes un cop d'ull a les estrenes i consulta a quins cinemes es projecta la
pel·lícula que vols veure.
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Fitxa 408
Escoltar la ràdio
La ràdio és un altre dels mitjans que es troba present amb molta força a Internet. Pots escoltar qualsevol
emissora de ràdio del dial:
Obre el navegador.
Escriu l'adreça de la pàgina web de la teva emissora de ràdio favorita. Si no te'n saps cap, més avall
et facilitem un llistat d'algunes de les més conegudes.
Catalunya Ràdio
www.catradio.cat
Cadena Ser
www.cadenaser.com
Onda Cero
www.ondacero.es
Los 40 principales
www.los40.com/radio.html
M-80
www.m80radio.com
Kiss FM
www.kissfm.es
Més...
Escriu l'adreça de la cadena Ser (www.cadenaser.com). Quan entris a la pàgina fixa't que a la
part superior s'hi anuncia el programa que s'està emetent ara mateix.

Fes clic sobre aquesta icona i automàticament apareixerà una finestra i el so començarà.
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Fitxa 409
Escoltar música
La música és, sens dubte, una de les estrelles de la xarxa de xarxes. Existeixen centenars de pàgines que ens
ofereixen cançons per a poder escoltar i fins i tot descarregar (guardar) al nostre ordinador. Ara en veurem
algunes:
Obre el navegador.
Escriu la següent adreça: www.songza.com.

Aquesta pàgina és molt senzilla d'utilitzar, com veuràs només té un cercador (la caixa de text) on pots
escriure el nom del grup de música que vulguis escoltar. Després, clica sobre el botó "Search". Prova amb
el què més t'agradi.
La pàgina et retornarà els resultats de les cançons que tingui a la seva base de dades.
Fes clic sobre la cançó que desitgis i una altra vegada sobre la icona de "Play". La cançó es carregarà i
començarà a sonar.
Ara només et queda gaudir de les teves cançons favorites.
Més...
Prova amb la pàgina www.musicovery.com.
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Fitxa 410
La Wikipèdia
Es tracta d'una enciclopèdia a Internet, construïda entre persones que aporten els seus coneixements
sense rebre diners a canvi, únicament per l'afany de contribuir al coneixement global.
Per accedir a aquesta enciclopèdia obre el navegador.
Escriu-hi la següent adreça: www.wikipedia.org.

Selecciona l'idioma Català.
Accediràs als continguts d'aquesta enciclopèdia en català.
A la part esquerra de la pantalla hi podràs trobar un cercador, que et facilitarà molt la recerca
d'informació en aquesta enciclopèdia.

21

Més...
Busca algun tema, per exemple sobre la teva ciutat. Veuràs com n'obtindràs una gran quantitat
d'informació, i si no es així, sempre pots afegir tu mateix informació sobre el tema, aportant així el
teu gra de sorra a aquesta tasca tan magnífica.
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Fitxa 411
Guardar una imatge
Qualsevol imatge que ens trobem navegant per Internet podrem guardar-la en el disc dur del nostre
ordinador.

Guardar una imatge
1. Entra a la pàgina www.fotonatura.org, i busca una foto que t'agradi.
2. Un cop localitzada la imatge que desitgis, posa-hi el punter del ratolí a sobre i prem el botó dret.

3. Selecciona l'opció "Anomena i desa la imatge..." (Guardar imagen como...).
4. Apareixerà una finestra per a guardar la imatge, la mateixa que per a guardar qualsevol altre
document.
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5. Escull un lloc on vulguis guardar la imatge i el nom que li vulguis donar.
6. Clica sobre el botó "Guardar".

Més...
Guarda unes quantes imatges que t'agradin a la teva carpeta.
Les imatges guardades les podràs inserir en un document de Writer, per exemple.
També pots imprimir la imatge fent clic sobre la icona corresponent.

24

Fitxa 412
Buscar per Internet
Trobar informació per Internet és sovint complicat, ja que no sabem per on començar o no coneixem les
adreces. Per facilitar la feina, hi ha unes pàgines "web" anomenades cercadors, que tenen com a
objectiu facilitar la recerca.

El millor cercador
En aquests moments és Google. Ens permet configurar la interfície en qualsevol de les quatre llengües
de l'estat i ofereix un ampli ventall de possibilitats de recerca. Trobaràs aquest cercador en
www.google.com.

El cercador
En aquests apunts treballarem amb Google, que té la virtut de no incorporar publicitat i de ser un
excel·lent cercador en qualsevol idioma.
Les recerques en 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 a Google
Suposarem que busquem informació sobre la pel·lícula "Casablanca", de l'immortal Humphrey Bogart, i
que volem saber detalls de la seva vida.
Obrim el cercador www.google.com.

Començar la cerca
1. S'han d'escriure en la casella destinada les paraules clau en la cerca, podem posar una o vàries,
provarem pas a pas.
2. Evitarem posar articles o preposicions (a, el, de). Posarem només les paraules justes, procurant ser el
més exacte possible. Escriurem "cine" en el quadre. Comprovarem que tenim seleccionada l'opció "Cerca
pàgines en català". Després polsarem en "Cerca amb Google".

3. Obtindrem centenars de milers de respostes, això representa el número de pàgines que contenen la
paraula "cine". És un resultat molt poc precís. Hem de perfeccionar la cerca.

4. A continuació de la paraula cine, deixant un espai en blanc, afegim la paraula "casablanca", la
pel·lícula més coneguda de Bogart.

5. Observarem que el resultat ens dóna uns pocs milers de respostes. Està millor, pero encara no és
suficient, afinarem més afegint dues paraules més: "bogart" i "biografia".

6. 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 els resultats?
27

El cercador ens presenta el resultat de la cerca de 10 en 10.

1. Movem la barra de desplaçament per veure totes les respostes.
2. Fem clic en la que més ens interessi.
3. Un cop oberta la pàgina, pot ser que no sigui del nostre interès, podem tornar enrere amb el botó
de la barra de botons i seleccionar una altra resposta.
Més...
Si el resultat fos de més de 10 respostes, podem anar revisant-les polsant el botó següent 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 cerques, per exemple, intenta trobar informació sobre el poble on vas néixer o
sobre el lloc on vius.
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Fitxa 414
Com buscar imatges a Google
El cercador Google ens ofereix la possibilitat de buscar per Internet imatges, dibuixos i fotografies. Per
exemple, anem a buscar imatges de l'Everest.

Buscar una imatge
1. Des de la pàgina principal de Google fem clic primer en Imatges.

2. Escrivim la paraula la imatge de la qual busquem, i fem clic en Cerca en Google..

3. De la llista de resultats, en la qual veurem imatges en miniatura, farem clic en la imatge que
desitgem.
4. Ens apareixerà la imatge en petit en la part superior de la pantalla i en la part inferior la pàgina web
on es trobi aquella imatge. Farem clic en la imatge en miniatura de dalt per veure-la en gran.
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Més...
Podem guardar la imatge en el nostre ordinador, tal i com ja vam veure en exercicis anteriors.
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Fitxa 415
Imprimir una pàgina
Podem imprimir una pàgina web en la seva totalitat o en parts seleccionades.

Imprimir tota una pàgina
1. Entra en la pàgina d'un diari, el que vulguis. Hem vist abans alguns exemples d'ells.
2. Navega i busca una notícia del teu interès.
3. El que resulti imprès pot variar en funció de l'estructura de la pàgina. Aconsellem abans d'imprimir, fer
un clic en la zona que volem imprimir.
4. Per imprimir obrim el menú Arxiu i escollim l'opció Imprimir...

5. En la finestra que apareix, només cal polsar el botó Imprimir.

Imprimir una part de la pàgina
1. Seleccionem la part de la pàgina que ens interessi.

2. Obrim el menú Arxiu i seleccionem l'opció Imprimir.
3. Apareix la finestra d'impressió. Prem sobre la pestanya Opcions i aquí escull l'opció "Imprimir
Selecció". Després polsa el botó Imprimir.
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Fitxa 416
Recomanacions per navegar a Internet
Les possibilitats que ens ofereix Internet són enormes: podem buscar informació d'allò que vulguem,
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:
En Internet 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:

En Internet 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
això 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 en les quals et proposin instal·lar alguna cosa. Et recomanem
que a no ser que estiguis molt segur, responguis sempre no. En general respondre sí, significa la
introducció en el teu ordinador de programes que poden canviar 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.
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-lo.
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.
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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 clic damunt d'ell.
En 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 en 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, on solen escriure periodistes.
Quan et trobis amb un lloc interessant comparteix-lo amb els teus amics o, si té la possibilitat,
deixa un missatge agraint la informació que t'ha facilitat. Aconseguiràs així difondre el coneixement
que es troba en Internet i agrair la tasca voluntària que moltes persones fan en la xarxa.
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Fitxa 417
Decàleg
A continuació us presentem 10 punts importants per a la teva seguretat en Internet. És important que
els tinguis en compte quan hi naveguis.
1. El primer i més important, assegura't de tenir un antivirus actualitzat instal·lat en el teu ordinador,
t'estalviarà molts problemes.
2. 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.
3. Evita fer clic sobre missatges publicitaris si no estàs realment interessat en el que anuncien.
4. Quan realitzis una compra per Internet, assegura't de que sigui un lloc segur abans de facilitar les
teves dades bancàries. La pròpia pàgina web sempre té una icona que t'explicarà quines són les seves
mesures de seguretat fent-hi clic al damunt.
5. 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 en 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 escriure periodistes.
6. La identitat és un altre dels punts on hem de tenir especial cura a Internet. Hem de ser conscients de
que qualsevol persona podria fer-se passar per una altra sense cap problema. Això l'únic que vol dir és
que has d'anar amb compte i tenir sentit comú.
7. Sigues educat i no faltis al respecte a ningú quan participis en alguna activitat conjunta per Internet,
com un fòrum. Segueix les normes que s'indiquen en tots els fòrums i no tindràs problemes.
8. Navega amb precaució i presta atenció als enllaços que vas visitant, assegura't de que siguin els que
desitges visitar.
9. Quan et trobis amb un lloc interessant comparteix-lo amb els teus amics o, si te'n dóna la
possibilitat, deixa 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.
10. No facilitis informació privada com el teu DNI, la teva adreça o telèfons a través d'Internet, si no és a
una persona que coneguis prou bé. Recorda que la identitat és quelcom molt senzill de falsejar des de la
pantalla d'un ordinador connectat a Internet.
Amb aquest decàleg no es pretén que tinguis por a Internet, al contrari, es pretén que la teva
experiència, sobretot al principi quan estem una mica més perduts, sigui el més satisfactòria possible.
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