Internet 1… per navegar i arribar a bon port!
FES UN
TASTET,

Has navegat mai per Internet? Prova-ho!

SENSE
POR!
1. Clica sobre de la icona del programa Mozilla Firefox.

S’obrirà una finestra per a
navegar per Internet.

2. Passa el ratolí sense clicar sobre els diferents icones i intenta saber per a què serveixen.
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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.

MIRAT’HO
DE PROP!

Per veure webs necessites un navegador.

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 en altres ordinadors.
Per arribar a la informació, el navegador necessita l’adreça de la web on vols anar.
Normalment comença per: www.

QUINES PARTS TÉ UN NAVEGADOR?
Per tornar a la pàgina anterior.

Aquí s’escriu l’adreça.

Si no saps l’adreça exacta pots buscar-la
posant les paraules més importants.

Per anar a la
pàgina següent.
Per recarregar la
pàgina
(serveix quan no
s’acaba de veure bé
o falta informació).
Per anul·lar o
cancel·lar el què
estaves fent.
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COM ÉS UNA 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 cliques la icona de la
web, tornaràs a la pàgina
principal o a l’inici.

A la part superior, trobaràs els
diferents apartats de la web.

Per no perdre’t la majoria
de webs ofereixen un
mapa web. En aquest es
troba tota l’organització
de la pàgina (apartats,
subapartats, etc.).

A vegades, enlloc d’estar a la zona
superior està en un lateral.

Mirant-ho podràs saber les grans
temàtiques que ofereix la pàgina.

En un cantó (pot ser al dret o a
l’esquerra) es troba l’accés directe
als
apartats
més
destacats,
enllaços d’interès, etc.

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
canviar molt sovint.

a

A la zona inferior hi ha la
informació legal de la web i la de
contacte.
A vegades el contacte és un
apartat.
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És diumenge i vols anar al cinema, però no saps quines pel·lícules fan. Així que decideixes navegar una mica.
1. Obre el navegador clicant a sobre de la icona de Firefox i surt la pàgina d’inici.

FES-HO,
PAS A
PAS...

2. Ves a la web del cinema Bosc de Vilanova, per consultar la cartellera.
Adreça: www.cinemabosc.cat

L’adreça web cal posar-la
a la barra d’adreces
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3. No t’acaba de convèncer el què fan al cinema. Vols tornar enrere i a veure si t’inspires en altres activitats.
Clica aquí i
tornaràs al a
primera web:

Clica aquí i
veuràs com la
pàgina es torna
a carregar.
Clica aquí (a la fletxa que mira avall) i
veuràs desplegat les webs on has anat
recentment.

4. Cap de les pel·lícules que fan per aquí t’agraden. Així que decideixes fer una activitat diferent: anar al teatre! Com que
no hi has anat mai i t’han dit que és molt maco decideixes mirar informació del Teatre Nacional de Catalunya. Adreça:
www.tnc.cat

Busques l’agenda i
activitats i la
trobes a un
apartat de la zona
superior.
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5. Mires l’AGENDA I ACTIVITATS programades i aleshores et preguntes: COM S’HI ARRIBA? Has de tornar a la pàgina d’inici.

Per tornar a la
pàgina d’inici
pots clicar sobre
la icona o
logotip.

Per llegir més
informació de
l’activitat que
t’interessa has de
clicar al damunt
del títol o l’enllaç

6. Busques l’apartat de COM ARRIBAR-HI a la zona d’accessos directes. També podries anar al mapa web.
Els accessos directes els pots trobar a
la pàgina principal. Recorda que si
cliques al logo hi aniràs més ràpid.

El mapa web et permet veure tota
la informació, de manera
esquemàtica, de la web.
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A continuació trobaràs un llistat de webs de cinema i teatre on hi ha informació el pel·lícules i obres que s’ofereixen.
Navega una mica entre les diferents webs, mira: què t’interessa més segons la categoria; quan s’ha estrenat; etc. Vés
endavant, enrere i, si una pàgina no es veu bé, recarrega-la. Quan acabis, mira les adreces recents on has anat.

ARA
PROVAHO TU!

www.cineskursal.com
www.totcinema.cat
www.teatrelliure.cat

Segur que has pogut observar que totes les pàgines, encara
que tinguin aspectes semblants, són diferents i ofereixen
informació diversa.
Quina web t’ha agradat més? Quina web creus que és més fàcil
trobar la informació que t’interessa? Per què?

www.teatrepoliorama.com

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.
Es pot fer de dues formes: clicant a sobre de l’estrella que apareix al final de l’adreça. O bé de la següent forma:

PER
ANAR
UNA
MICA
MÉS
ENLLÀ!

1r. Cliques damunt d’adreces d’interès.

2n. Cliques l’opció “afegeix a les adreces d’interès”.
3r. Escrius el nom o paraula clau per
recordar la pàgina
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Fins ara has fet un primer contacte a Internet, has vist com funciona un navegador i com és una pàgina web.
 Ara fes una mica de memòria i omple els buits amb el què és o per què serveix cada icona.

T’HO
TORNES
A
MIRAR?
 Relaciona cada apartat amb la zona de la pàgina web on el pots trobar.
• Apartats de la web.
• Mapa web.
• Per tornar a la pàgina
principal.
• Informació de contacte.
• Enllaços d’interès,
accessos directes, etc.
• Informació diversa.
• Informació legal i de
seguretat.
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T’HO
TORNES
A
MIRAR?

RECORDA! Per accedir a una pàgina web...
•
•
•

Escriu el nom COMPLET, amb MINÚSCULES i SENSE ESPAIS
Cal escriure-ho a la BARRA DE DIRECCIONS seguit d’un INTRO
Totes les direccions tenen la mateixa estructura:

www.vilafrancavirtual.org
(+INTRO)
.com
.es
.cat
...
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