Internet 2… Per trobar l’agulla en el paller!
FES UN
TASTET,
SENSE
POR!

Has buscat mai res a Internet? Prova-ho!
D’on és originari el mango?
Intenta trobar la resposta d’aquesta pregunta utilitzant el buscador del navegador: Google.

Segur que has trobat un munt de webs que parlen de “mango”, però totes es refereixen a la fruita?

?
A Internet pots descobrir qualsevol cosa! Però per poder trobar la informació que necessites s’han de saber utilitzar
correctament els buscadors!
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QUÈ ÉS UN BUSCADOR?
Un buscador o cercador és un programa informàtic que serveix per trobar la informació que hi ha a Internet.

MIRAT’HO
DE PROP!

COM ES BUSCA?
A partir d’una paraula clau el buscador dóna una llista de referències que contenen la paraula.
Pot ser un nom (ex: mango) o verb amb complement (ex: cultivar mangos, viatjar gratis),
han de representar la informació més important del què estem buscant.
Si es vol trobar una informació literal o un nom exacte, es posen totes les paraules entre
cometes “xxx”.
No s’aconsella que siguin ni frases, ni verbs conjugats, ni amb articles, etc.
Pot ser en qualsevol idioma.

Per saber l’origen del mango, les paraules clau que
podríem utilitzar són:
• origen mango
• mango fruita
No és aconsellable utilitzar:
• D’on és originari el mango? => perquè és massa
llarg, massa paraules.
• Mango => no té prou informació, sortiran webs de
la marca Mango.

El resultat és un llistat de webs, imatges, etc. (segons el que busquis), ordenades segons la popularitat (primer les més
visitades).
Es clica a sobre del que interessa.
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QUÈ PODEM BUSCAR?
Internet ofereix un gran ventall de possibilitats interessants.
Podem buscar:

· Informació que trobarem en webs que tractin el tema o bé en webs d’enciclopèdies.
· Imatges que surten en webs o bé en bancs d’imatges, es poden guardar.
· Llocs a través de mapes o webs que et proposen rutes a seguir.
· I moltes més coses!

BUSCADOR
El buscador més utilitzat és: www.google.com => pots trobar de tot: informació, imatges i mapes!

Per trobar informació de webs
Per trobar imatges
Per trobar mapes

Es posa la paraula clau
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T’acaben de telefonar els teus amics de Sant Celoni. T’han proposat una sortida pel Montseny el proper dissabte, i tu has
acceptat, serà divertit! Fa temps que no vas al Montseny, així que decideixes buscar informació a Internet per refrescar
una mica la memòria i poder organitzar millor la sortida.

FES-HO,
PAS A
PAS...

1. Primer de tot, vols buscar informació general sobre aquest Parc Natural.
Adreça: www.google.es
Paraula clau: montseny
Paraula clau.
Webs on apareix la paraula Montseny.

Cliques el primer enllaç.

Si no trobes la informació que busques, torna enrere i busca
altres enllaços!
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2. “Quin lloc més interessant!” Penses que et ve de gust veure una mica com és. Així que busques algunes fotos i
imatges d’aquest Parc Natural.
Adreça: www.google.com
Paraula clau: montseny
Opció del buscador: imatges
Clica damunt l’opció d’imatges per accedir al buscador de fotos.
1r
Continua sent la mateixa paraula clau

2r

Si cliques a sobre de la foto
obtindràs: la foto a mida
real i la web d’on ha sortit
la imatge.

web

Internet 2 :: pàg. 5

3. Passarem a buscar als nostres amics per casa seva, a Sant Celoni. Anem a veure on és!
Adreça: www.google.es
Opció del buscador: mapes
La paraula clau és l’adreça on vols anar, en aquest cas: Carrer de l’Univers, 11, Sant Celoni
1r Opció mapes del buscador

S’escriu l’adreça exacta.
2r Apareix el mapa de situació del lloc que busques.

3r

Pots afegir altres
opcions clicant-hi a
sobre; o utilitzar la
vista de satèl·lit.

També pots seleccionar la vista
de carrer. Arrossega el ninot
taronja fins el lloc on et vols
situar i veuràs el mateix que si
estiguessis allà.
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1r

Si vols saber la ruta per arribarhi, clica a “itineraris”.
3r

2n

Per veure el
mapa més gran
o més petit

Per moure’t
en diferents
direccions

Per imprimir
el mapa

Escriu el lloc d’on sortiràs, i
clica a “Com s’hi va”.

Opcions del
trajecte

Descripció del trajecte.
Baixa la barra de
desplaçament per
continuar llegint.

Et proposen diferents rutes, pots triar
la que més t’interessi.
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ARA
PROVAT’HO
HO
TU!
TORNES
A
MIRAR?
PER
ANAR
UNA
MICA
MÉS
ENLLÀ!

1. La setmana que ve fareu un concurs de cuina amb els amics, i a tu t’ha tocat fer una amanida de xató.
Busca la recepta a Internet.
2. Creus que quedaria bé decorar els plats amb fotos dels ingredients que s’utilitzen. Busca les imatges
d’alguns d’aquests aliments.
3. El concurs serà a casa de la teva cosina, que viu a Valls. Busca un mapa per anar de Vilafranca del
Penedès a Valls.

Pots fer el mateix exercici però amb altres buscadors diferents al Google:
De webs
www.yahoo.com
www.altheweb.com
www.nosaltres.com

Enciclopèdies
www.enciclopedia.cat
www.vikipedia.org

Bancs d’imatges
www.fotolia.com
www.freefoto.com
www.agefotostock.com

Mapes
www.viamichelin.com
www.guiarepsol.es

Per trobar la informació que volem a Internet el més important és fer servir paraules clau correctes i conèixer totes les
funcions dels buscadors.

T’HO
TORNES
A
MIRAR?

Com han de ser les paraules clau per a fer una bona cerca? Marca les opcions que creguis correctes i afegeix alguns consells.
 Frases ben redactades
 Paraules o verbs concrets

 En qualsevol idioma
 Amb signes de puntuació: , . ? !

 Sense articles ni conjuncions
Consells____________________

El google és un dels buscadors més populars. Quines creus que són les seves funcions o utilitats més importants?
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T’HO
TORNES
A
MIRAR?

RECORDA! Per buscar amb el Google...
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