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 Què és un cercador 

 
Un cercador és simplement un llistat de webs organitzades per temes. De la 
mateixa manera que per buscar un telèfon que no coneixem utilitzem unes 
guies, quan volem trobar una informació a Internet i no sabem la seva 
adreça utilitzem un cercador.  
 
Aquí veus un exemple: el cercador nosaltres.cat. 
 
Fixa’t que hi ha una part, que en diem directori, on la informació està 
organitzada temàticament, i n’hi ha una altre, a la dreta, on apareix 
l’expressió “cercar a Nosaltres.cat”, que utilitzem quan no tenim clar en quina 
categoria està el que busquem.  

 

 
 

Per exemple: suposem que estem cercant informació sobre alguna seu de la 
Generalitat de Catalunya. Podem fer-ho de dues maneres: 
 
La primera és: 
 
 Utilitzant el directori, hauríem de clicar sobre “Política i Govern”.  
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 Ara el que ens apareix és el llistat de categories que pertanyen a 

“Política i Govern”. Veiem que el que busquem ha d’estar a 
“Institucions”. Cliquem-ho. 

 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 Ja ens acostem. Ara ens apareix un llistat per acabar de definir el que 

volem. Veiem un apartat en què apareix el text “Institucions 
catalanes”. Segurament està aquí. Tornem a clicar.  
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 Ja veiem l’hipervincle a la Generalitat de Catalunya. Només cal clicar-
lo i ja ens sortirà el seu web. 

 

 
 
I finalment, ens apareix un llistat amb els webs dels diferents departaments i 
seus de la Generalitat. 
 

 
 
Hem pogut trobar la informació que volíem, però el procés ha estat una mica 
llarg. Recordeu que parlàvem de dos mètodes?. Anem a explicar el segon: la 
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cerca directa. Anem a l’apartat “cercadors” i a l’espai on es pot escriure 
escrivim el que busquem, “Generalitat de Catalunya”, i cliquem sobre el botó 
“cerca”. 

 

 
 
Ens apareix un llistat de webs que coincideixen amb el que li hem dit que 
busquem. Del llistat que ens apareix, només cal veure quina opció volem i 
clicar-la. 
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Ja veieu que aquest segon mètode és més directe i ràpid. Per això, la 
majoria de vegades és el que utilitzem. 

 Què hem de fer per trobar el que volem 

Hem vist abans que un cercador és un llistat de webs organitzades per 
temes i que serveixen per trobar informació quan no sabem l’adreça on 
localitzar-la. Però no tots els cercadors són iguals, ni donen els mateixos 
resultats. Això passa perquè, de fet, tenim tres tipologies: els cercadors, els 
motors de cerca (també anomenats spiders) i els metacercadors (o 
multicercadors). Anem a veure les diferències entre ells. 

 
a. Cercadors: els cercadors troben la informació en un llistat de 

paraules clau i en una descripció que ha fet el creador de cada un 
dels webs. Això dóna resultats molt clars, perquè si ens apareix 
una pàgina en el llistat de resultats és perquè l’autor d’aquesta 
pàgina ha considerat que era un tema molt important. Exemples 
de cercadors: 

 

 
www.terra.es     www.yahoo.es 

 
b. Motors de cerca: els motors de cerca troben la informació en el 

contingut de les pàgines, no només en unes paraules clau 
concretes. Això permet trobar molts més resultats, ja que, encara 
que per al creador de la pàgina no sigui el més important, pot ser 
que la pàgina parli del tema que nosaltres volem conèixer. 
Obtenim per tant molts més resultats, tot i que algunes vegades 
no totes les pàgines parlen del que nosaltres volem. Alguns 
exemples són: 

http://www.terra.es/
http://www.yahoo.es/
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  www.google.com          www.altavista.es  
 

c. Metacercadors: els metacercadors el que fan és buscar els 
resultats en altres cercadors i motors de cerca. És a dir, no 
cerquen directament en les pàgines, sinó que ho fan directament 
en eines de cerca. Els utilitzem quan no trobem el que busquem i 
necessitem una cerca molt més exhaustiva. Uns exemples són: 

 

 
 

www.dogpile.com 
 

http://www.google.com/
http://www.altavista.es/
http://www.dogpile.com/
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www.metacrawler.es 

 
Ara que, més o menys, sabem què són els cercadors, comencem a utilitzar-
los. Anem a fer una cerca a Google, el cercador (realment ja hem vist que és 
un motor de cerca, però col·loquialment l’anomenarem cercador) més 
utilitzat a la Xarxa i un dels que té més referències de pàgines on trobar 
informació. El primer que hem de fer és anar a Google. Ja hem vist al mòdul 

1 que això es fa escrivint a la barra d’adreça el següent: www.google.com. 
En l’espai per a escriure la cerca escrivim el que busquem. Per exemple, 
anem a buscar informació sobre Girona perquè hi volem anar a passar el 
cap de setmana. 

 

 
 

El cercador ha trobat el que volem. Com ho aprofitem 

 

http://www.metacrawler.es/
http://www.google.com/
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Mira a la dreta, a la franja blava. Ens diu que ha trobat 9.480.000 pàgines 
que parlen de Girona. Això és un nombre de resultats excessiu. Hauríem 
d’acotar més el que volem trobar. De fet, el que vull trobar és on dormir i on 
menjar, és a dir, hotels i restaurants. I a més, volem que les pàgines web 
siguin en català. Afegim conceptes a la cerca: 

 

 
Ja “només” hi ha 65.100 pàgines per mirar. Generalment les pàgines estan 
ordenades per importància i nivell de coincidència amb el que cerquem. Per 
tant, normalment els primers resultats són els bons o els que més tenen a 
veure amb el que Google ha entès que volem. Fixem-nos en els primers i 
anem a veure com són aquests resultats. 

 
Primer veiem una línia blava (1), que és el lloc on hem de clicar amb el ratolí 
per a poder veure aquesta pàgina. 
 
En segon lloc hi ha una descripció de la pàgina (2), explicant en quin context 
apareixen les paraules que hem escrit. 
 
El tercer és la informació de l’adreça web (3) on aniríem si cliquéssim sobre 
el link (1). 
 
El quart és un lloc on podem clicar (4) i veure una còpia de la pàgina que 
s’ha guardat Google, cosa que va molt bé si la pàgina original no es pot 
veure correctament. 
 
Finalment tenim el 5, on Google ens fa propostes de pàgines que 
s’assemblen a aquesta. 

 
Això ho podem mirar en cada un dels resultats que han aparegut a la pàgina. 
A més, veureu això a la part inferior de la pàgina: 
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Aquests números ens serveixen, si els cliquem, per veure més resultats, 
agrupats de 10 en 10.` 

 

 Què fer quan no trobem el que volem. Cerques 

avançades 

 
Tot i que hem trobat el que buscàvem, en molts casos, el fet de obtenir un 
resultat de la cerca amb tantes referències no ens ajuda massa. Ara veurem 
formes d’obtenir resultats a la cerca una mica més específics. 
 
Suposem que necessitem trobar la recepta per fer un bon arròs de bacallà. 
Per tant, tornem a Google i escrivim al quadre de cerca el que busquem: 

 

 
 

Tenim 859 pàgines on apareixen les paraules arròs de bacallà. Però, si 
mires el primer resultat, veuràs que a la pàgina no apareix l’expressió exacta 
que hem escrit sinó que apareixen les tres paraules col·locades de qualsevol 
manera. Per tant, en els resultats pot aparèixer una pàgina on parlin de 
fideus d’arròs i d’empanada de bacallà. Apareixen totes les paraules que 
busquem però no hi ha la recepta que necessitem. Per solucionar aquest 
problema, tenim la possibilitat de fer cerques literals. Per fer-les, hem 
d’escriure el que busquem entre aquests signes “”. Veiem com ho hauríem 
de fer: 
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Hem passat a tenir només 22 resultats. Ja estem acotant la cerca. 
Comencem a mirar els resultats i veiem que en molts d’ells apareix la coliflor 
com a ingredient de la recepta. No ens agrada l’olor que deixa quan la 
cuinem i volem trobar una recepta sense coliflor. Per excloure resultats de la 
cerca cal escriure la paraula que volem excloure precedida d’un signe -. 
Veiem-ne l’exemple: 

 

 
 
Hem escrit –col perquè no necessitem escriure la paraula sencera. De fet, 
amb el que hem escrit descartem totes les paraules que comencen per col. 
 
Per millorar els resultats de les cerques que fem, podem utilitzar una eina 
que tenen la majoria de cercadors, la Cerca Avançada. El primer que hem 
de fer és localitzar on està l’apartat de cerca avançada del nostre cercador. 
Veiem on està a Google: 

 
 

Ens apareix aquest menú. Anem a veure per a què serveixen les opcions 
que veiem: 
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En els apartats 1, 2, 3 i 4 podem escriure el que busquem sempre pensant si 
han de ser-hi totes les paraules (1), si cal que apareguin com les hem escrit 
(2), si n’hi ha prou que apareguin només algunes d’elles (3) i si volem 
excloure paraules de la cerca (4). 
 
Les opcions 5, 6, 7 i 8 intenten limitar la cerca per l’idioma en què la volem 
(5), el format del fitxer (per exemple podria passar que volguéssim un 
manual en format pdf) (6), la data d’actualització del web (així evitem mirar 
pàgines que fa temps que no s’actualitzen)(7), el lloc on apareixen les 
paraules que busquem en la pàgina (per exemple, volem que estiguin en el 
títol) (8) i si volem que pertanyi a algun domini (és a dir, busquem una 
informació al web de la Diputació de Barcelona i fem una cerca demanant 

que el resultat que volem només ens és útil si és del domini www.diba.cat) 
(9). 
 
L’apartat 10 ens dóna pàgines similars a la que busquem i l’11 ens donarà 
totes les pàgines que hipervinculen amb una pàgina que indiquem. 

 Guardar i utilitzar les imatges i els textos trobats 

Ara ja hem trobat el que volíem, però ho volem guardar al nostre ordinador. 
Com ens ho hem de fer per guardar les imatges? I per aprofitar el text? 

Aprofitar les imatges 

Hem trobat una foto que ens agrada i ens la volem guardar per utilitzar-la en 
algun informe, imprimir-la o enviar-la a algú per correu electrònic. Com ho 
fem? 
  
Suposem que busquem informació sobre Roma. Estem preparant les nostres 
vacances i hem decidit aprofitar el curs i utilitzar el que hem après per 
buscar-ho a Internet. 
 
Obrim el navegador, posem l’adreça de google (recorda, 

www.google.com) i busquem Roma: 

http://www.diba.cat/
http://www.google.com/
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Veiem que entre els resultats n’hi ha un on posa “guia de Roma” i el que 
explica s’assembla bastant al que volem. Per tant, el cliquem i ens apareix el 
següent: 
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Veiem l’apartat de “Rincones Romanos”. Es just el que volem. Cliquem a 
veure què hi ha: 
 

 
 

Trobem que hi ha un plànol amb els monuments més importants. Ara el que 
volem és capturar aquesta imatge i guardar-la al nostre ordinador per enviar-
la per correu electrònic als companys que vindran de viatge amb nosaltres. 
El mecanisme és bastant senzill. Només cal situar el ratolí sobre la imatge (a 

qualsevol lloc) i clicar el botó de la dreta del ratolí (atenció: el de la 
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dreta, no el de l’esquerra que és el que normalment cliquem). Ens 
apareixerà un menú com aquest:  

 

 

 
 

Veiem que posa “guardar imagen como...”. Doncs aquí és on cliquem. A 
partir d’aquí, el que veiem és el mateix que apareix quan guardem qualsevol 
cosa al nostre ordinador: 
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Ja només falta escollir la carpeta on la volem guardar. Generalment no cal 
canviar el nom de la foto, però si volem fer-ho només hem de modificar el 
que posa a “Nombre:”. El que no tocarem mai és el que posa a “Tipo:”. 

Com guardar un text 

Ara el que ens interessa és guardar un tros del text. Suposem que és de la 
mateixa pàgina de la qual hem tret el plànol. També el mecanisme és molt 
senzill. Només cal seleccionar el text que ens interessa (igual que si el 
seleccionéssim amb Word) d’aquesta manera: 
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I a partir d’aquesta selecció, només cal fer un “copiar”, per exemple clicant 
sobre el menú “edición” i seleccionant “copiar”. Ara anem al programa de text 
que us interessi i fem un “pegar”.  
 

 Trobar ofertes de viatges, entrades, ... 

 
Tot i que utilitzant un cercador genèric podem trobar el que busquem, està 
bé que coneguem que existeixen cercadors d’ofertes en viatges, entrades 
d’espectacles, etc. Si parlem de cerca de viatges tenim, entre molts d’altres, 

www.lastminute.es, www.atrapalo.com, www.muchoviaje.com i 

www.edreams.es. I si el que cerquem són entrades per a espectacles 

tenim www.atrapalo.com, www.ticktackticket.com, 

www.telentrada.com, etc. 
 
Per veure un exemple, mirem com funciona el web “Atrápalo”. L’aspecte que 
té és aquest: 
 

http://www.lastminute.es/
http://www.atrapalo.com/
http://www.muchoviaje.com/
http://www.edreams.es/
http://www.atrapalo.com/
http://www.ticktackticket.com/
http://www.telentrada.com/
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Com veieu, tenim la possibilitat de buscar ofertes de viatges, entrades, vols, 
etc. Per fer una prova, i ja que estem pensant en un viatge a Roma, intentem 
buscar un vol que ens surti econòmic. Per tant, anem a l’apartat de vols. 
Com veieu, hem clicat la pestanya “vuelos” i hem escollit un trajecte 
Barcelona-Roma per al Nadal per a dos adults i dos nens: 
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I cliquem sobre el botó “vuelos baratos”. 
 
El que ens apareix és això (després d’esperar una estona): 
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Ja veieu que ens ha trobat un vol per 58 € per persona. Ara, el que caldria és 
consultar amb les altres planes web que coneixem i buscar quina ens ofereix 
la millor oferta. Si al final aquest és el millor preu que trobem, només cal 
clicar sobre “reservar” i iniciar el procés de compra. Al final del procés 
haurem de fer un pagament amb targeta. I llavors ens farem la pregunta: És 
segur fer un pagament per Internet?, Com sé jo que les dades que envio no 
les pot veure qualsevol persona? Per solucionar aquests dubtes cal passar a 
la lectura recomenable: Tràmits personal a traves d’Internet. 


