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o QUÈ ÉS UNA WEB? 

Una web és un conjunt de pàgines, imatges, vídeos, etc., relacionat amb un tema 

concret i que estan en un servidor (ordinadors molt grans que guarden la informació 

d’Internet i fan d’enllaç amb els ordinadors domèstics). Cada 

lloc web té diferents apartats i està dissenyat perquè puguis 

veure o navegar per les diferents pàgines que el formen. 

Per veure webs necessites un navegador.  

o QUÈ ÉS UN NAVEGADOR? 

Un navegador és un programa que serveix per veure webs o arxius que estan en els 

servidors. O sigui que fan d’enllaç entre el teu ordinador i el que hi ha a Internet. 

Per arribar a la informació, el navegador necessita l’adreça de la web on vols anar, 

que aquestes sempre tenen la següent estructura: 

    www.nomdelapàgina.com  

Les 3 w inicials                     El nom de la pàgina web         Nom del domini 

o QUINES PARTS TÉ UN NAVEGADOR? 

  

Per tornar a la pàgina 

anterior. 

Per anar a la pàgina 

següent. 

Per recarregar la 

pàgina (serveix quan 

no s’acaba de veure bé 

o falta informació). 

Barra d’adreces: on fer les 

cerques del que ens interessa. 

Pestanya: permet tenir diferents 

pàgines obertes alhora. 

http://www.nomdelapàgina.com/
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o COM ÉS UNA PÀGINA WEB? 

Moltes vegades quan anem a una web no sabem per on començar. Hi ha un munt 

d’informació, imatges cridaneres, lletra que ens atabala... Però, és important tenir 

en compte que la majoria de webs segueixen un mateix esquema. Tenir-lo clar et 

pot ajudar a trobar la informació que vols més fàcilment. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Si fas clic a la icona de 

la web, tornaràs a la 

pàgina principal o a 

l’inici de la pàgina. 

 

A la part superior, trobaràs els diferents 
apartats de la web. Mirant-ho podràs 
saber les grans temàtiques que ofereix la 
pàgina. A vegades, enlloc d’estar a la 
zona superior està en un lateral. 
 

A la zona inferior hi ha la 

informació legal de la web i la 

de contacte. A vegades el 

contacte és un apartat de la 

pàgina web.  

A la zona central hi ha la 

informació que la web vol 

destacar. Però això no vol 

dir que sigui la més 

interessant per tu. Aquesta 

acostuma a canviar molt 

sovint. 

Moltes pàgines 

web tenen un 

banner on surten 

les notícies més 

destacades de la 

web i es van elles 

soles com si fos 

un carrusel 

d’imatges. 

 

La majoria tenen 

un cercador 

intern que et 

permet cercar 

coses dintre de la 

pàgina web.  

 

Les galetes o cookies 

guarden informació de la 

navegació per a fer que 

la teva experiència en 

línia sigui més 

personalitzada. Les 

podem acceptar o 

rebutjar. 
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o FEM UN TASTET! 

Has navegat mai per Internet? Doncs potser ara és el moment d’animar-te a provar-

ho! Comencem amb un exercici fent una cerca per veure què es farà la festa major 

de Vilafranca del Penedès. 

1. Fes clic en el navegador d’Internet que hi hagi instal·lat al teu ordinador, 

d’aquesta manera s’obrirà una finestra on poder navegar per Internet. 

Els navegadors més comuns són: 

Google Chrome, Mozila Firefox, Internet Explorer i Microsoft Edge. 

                                                        

2. Fes un clic en la barra 

d’adreces i busca 

“Ajuntament de Vilafranca 

del Penedès”. 

3. Entra en el primer resultat, 

ja que és la pàgina web 

oficial de l’Ajuntament de 

Vilafranca. 

4. Fes clic sobre el banner de la 

festa major. En cas que el 

banner no hi sigui, escriu al 

cercador intern de la pàgina 

web i cerca “festa major”. 

5. Dintre d’aquesta pàgina ja podrem veure la informació relativa a la festa major, 

anima’t a fer clic i a anar veient tota la informació sobre la festa. 

6. Cada cop que entris en una pàgina i ja hagis vist el que 

t’interessava, recorda que pots tornar enrere fent clic en el botó 

de retrocés del navegador ubicat a la part superior. 
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o PER ANAR UNA MICA MÉS ENLLÀ! 

Potser alguna de les webs que has visitat t’ha agradat molt i vols tenir-la a mà per 

consultar-la sovint. El navegador pot “memoritzar” les teves adreces preferides i 

marcar-les com a preferides. 

Es pot fer de dues formes: fent clic a sobre de l’estrella que apareix al final de l’adreça.  

 

Després fem clic en “Afegeix una adreça d’interès” i 

llavors ens sortirà un requadre que ens indica que ja 

s’haurà afegit l’adreça d’interès, en el qual podem canviar 

el nom i on quedarà guardada la pàgina (en l’apartat de 

carpeta). Quan ho tinguem tot, li donem a fet perquè es 

guardi la configuració.  

En cas que ens haguem equivocat al marcar la web com a 

preferida i la volem treure, li hauríem de donar al botó de 

suprimeix per així poder eliminar aquesta web de les preferides. 

 

 

 

 

 

 

 


